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 !هر چيز که برا کسب درآمد از اينترنت نياز داريد، خواهيد يافت



 

 



 

توحید قهرمانی 

  !عاشق بازاريابي و فروش اينترنتي

درباره خودم در البه ال مطالب کتاب بيشتر 

اما شايد نياز باشد کمي در مورد . گفته ام

. سوابقم صحبت کنم

شانزده يا هفده ساله بودم که زندگيم با 

! اينترنت گره خورد و از آن روز به بعد تقريبا درآمد نداشته ام که اينترنت در آن نقش نداشته باشد

، آريا گستر )وابسته به گلرنگ(در حال حاضر مشاور بازاريابي اينترنتي شرکت هايي همچون ايران خودرو، کوپنت 

، باشگاه هواداران برج ميالد، وب سايت ها خبر مختلف، خبرنامه ها اينترنتي با موضوعات )پرشين بالگ(

. عمومي و اختصاصي و فروشگاه ها اينترنتي مختلف هستم

! عادت نداشته ام که زياد وارد جزييات شوم و سعي مي کنم اين عادتم را حفظ کنم

. شکست ها زياد را تجربه کردم که امروز از آن ها هم با افتخار به عنوان پله هايي برا موفقيتم ياد مي کنم

. هرچند هنوز راه طوالني تا موفقيت در پيش است

اميدوارم توانسته باشم در اين کتاب مطالبي را ذکر کنم که با استفاده از آن ها بتوانيد به هدفي که داريد يعني 

. همان راه انداز يک کسب و کار ساده و يا پيچيده اينترنتي و کسب درآمد از دنيا مجاز برسيد

: برا ارتباط با من مي توانيد از راه ها زير استفاده کنيد

 09338010787 )پيامک و تماس(: تلفن همراه

 xabiz_group@yahoo.com: ايميل

 xabiz.persianblog.ir / mrforoosh.ir: وب سايت/ وبالگ 



 

 

 

 

: با تشکر و آرزو سالمتي و موفقيت برا تمامي کساني که من را در نگارش اين کتاب يار کردندد

 

رحيم نظر دوست داشتني، فعال بازاريابي 

علي نورهاني مدير فعال و خوش فکر وب سايت مدير سايت دات کام 

رامبد محمد يار مدير فعال و خوش فکر وب سايت ميلياردر جوان 

فرشاد شمشاد مدير جوان و با انگيزه پادينا سيستم 

حسين و رضا عاليي مديران جوان و موفق فروتل 

تمامي اعضا خانواده و دوستانم که بيشتر با انتقادها تند و تيز خود باعث شدند تا محکمتر 

. حرکت کنم

 

 



 

مقدمه  

 

صرف نظر از وضعيت ماد و محل زندگي هر کدام . اغلب ما دوران کودکي و نوجواني يکساني داشته ايم 

همگي به مدرسه رفتيم ، تحصيل کرديم ، تفريحاتي تعريف . کارهايي را انجام داديم که ديگران انجام مي دادند 

در اين بين ممکن است درصد از . شده بر اساس سطح زندگي و محل زندگي خود انجام داديم و رشد کرديم 

عده ا به کالس ها . فعاليت هايي که آن را فوق برنامه مي ناميديم داشتيم  )شايد زياد و شايد کم  (ما 

عده ا به دنبال کالس ها ورزشي بوديم و تقويت قوا .آموزشي مي رفتيم و زبان ها خارجي را آموختيم 

عده ا هم نا خواسته يا خواسته رو به فعاليتهايي مي آورديم که زياد . جسماني را رمز موفقيت مي دانستيم 

اما چه چيز باعث . خود من در دوران دانش آموز برا يک خبرگزار فعاليت مي کردم . عموميت نداشت 

اگر بخواهم عوامل کلي موفقيت را که در همه حال و . موفقيت يا عدم موفقيت ما در فعاليت هايمان مي شد 

! عالقه و تمرکز : همه جا با ما هستند ذکر کنم ، دو کلمه را خواهم گفت 

!  عالقه و تمرکز دقيقاً دو عاملي هستند که انسان ها معمولي را تبديل به انسان ها موفق مي کنند 

در واقع برا آموزش و . اين دو چيزهايي نيستند که بتوانيم در مدرسه يا مراکز آموزش عالي فرا بگيريم 

يادگير يک موضوع بايد حتماً به آن عالقه داشته باشيم و رو آن تمرکز کنيم ؛ وگرنه تمامي مراحل آموزشي 

. بي فايده خواهد بود 

پس . همين که شما در حال حاضر در حال خواندن اين متن هستيد ، ناشي از عالقه  شما به آموزش است 

آماده ايد ؟ ! االن فقط تمرکز الزم داريد 

 

 



 

بازاريابي چيست؟  

بسيار از ما از آن . همه ما هر روز کلمات تبليغات، فروش، بازاريابي و کلماتي از اين دست را زياد مي شنويم

اما واقعا چند نفر از ما معنا واقعي بازاريابي را مي دانيم؟ . ها استفاده مي کنيم

اگر سر به صفحات نيازمند ها روزنامه ها مختلف زده باشيد، بخش هايي را به عنوان استخدام بازارياب 

. خواهيد ديد

پس از تماس با آگهي دهنده ها متوجه مي شويد که به دنبال اشخاصي هستند تا با مراجعه به مکان ها 

اما آيا اين معني دقيق . اقدام به معرفي و فروش محصوالتشان کنند )مثال سوپرمارکت ها و فروشگاه ها(مختلف 

بازاريابي است؟ 

هر چند که ويزيتور و فروش بخشي از فرآيند بازاريابي هستند اما به معنا آن را ! پاسخ کامال منفي است

پس معنا دقيق بازاريابي چيست؟ . کامل نميرسانند

. برا پاسخ به اين سوال کمي بايد در تاريخ قدم بزنيم

جامعه ا که انسان ها به صورت گروهي به شکار مي رفتند و مايحتاج . زندگي انسان ها اوليه را تصور کنيد

تقريبا هر گروه مسئول تامين همه نيازها خود بود و معامله ا بين گروه ها . خوراکي خود را تامين مي کردند

. شکل نمي گرفت مگر به صورت هديه دادن

سالح در برابر غذا و يا ابزار  . خيلي طول کشيد تا بشر متوجه شود که مي تواند معامله ها پاياپا انجام دهد

. . . ضرور در مقابل پوست حيوانات و 

. در دوران يک جا نشيني معامالت پايا پا ادامه داشت؛ حتي پي از اختراع سکه



 

کسب و کارها شکل ها و . با آمدن سکه و رايج شدن استفاده از آن، معامالت شکل ديگر به خود گرفتند

مثال با . مردم ديگر برا رفع نياز خود مي توانستند آزادانه تر عمل کنند. مکان ها به خصوص پيدا کردند

. پرداخت چند سکه غذا يا لباس مورد نياز خود را تهيه مي کردند

کاغذهايي که دولت ها آن ها را چاپ، عرضه و تضمين مي . اين روش معامله با پيدايش اسکناس کامل تر شد

. کنند

سرعت پيشرفت تمدن بشر بيشتر از . با ظهور انقالب صنعتي در اروپا مشاغل تخصصي تر و حرفه ا تر شد

. پيش گرديد و انجام معامالت مختلف نيز صعود چشمگير يافت

شرکت ها بزرگ پديد آمدند و هر کدام به رفع نياز ها مردم پرداختند و با اختراعات جديد سعي داشتند 

. نظر تعداد بيشتر از مشتريان را به خود جلب کنند

در ادامه  زندگي پر فراز و نشيب بشر، بار ديگر ماشين پيشرفت شتاب و سرعت بيشتر گرفت؛ اين بار با 

. عصر که ما نيز جزو از آن هستيم. طلوع خورشيد عصر الکترونيک

با گسترش استفاده از کامپيوترها شخصي و ابداع اينترنت، مفهوم پول الکترونيک يا همان اعتبار الکترونيک 

. متولد شد و انقالب بزرگي در مبادالت ايجاد کرد

معمالتي که تا پيش از اين محدود به منطقه جغرافيايي خاصي بودند، ديگر در هر زمان و مکاني قابل انجام 

. اين يعني شکستن مرزها کسب و کار. شدند

سطرهايي که خوانديد بخش هايي از کتاب تاريخ تمدن بشر نبودند، بلکه آن ها را بيان کردم تا به نکته ا 

! به اين نکته که انسان ها از ابتدا حياتشان بازاريابي را ابداع کردند. جالب برسيم

. اگر به حرف هايي که گفته شد دقت کنيد در ميابيد که در همه اعصار، ما انسان ها دارا نيازهايي بوده ايم



 

برا رفع نياز ابزار را در اختيار داشته ايم يا به دست آورده ايم و با انجام داد و ستد، نياز خود را برطرف 

: مي توانيم به اين صورت در نظر بگيريم. کرده ايم

 

 دادو ستد – ابزار رفع نياز – نيازمند –نياز  

 

! اين چهار جز، ارکان اصلي بازاريابي هستند

ابزار رفع نياز آماده شود و به وسيله داد . به عبارت ديگر، مي بايست نيازمند وجود داشته باشد که نياز دارد

. و اين يعني بازاريابي! و ستد، نياز نيازمند برطرف شود

بر خالف عقيده  عده ا که بازاريابي . به همين دليل است که به بازاريابي را علم پاسخ به نيازها مي دانند

 )داد و ستد(. راهمان فروش مي دانند، بازاريابي فرآيند است که فروش نيز جزيي از آن است

اينطور نيست؟ ! موضوع کمي جالب تر شد؟

امروزه البته بازاريابي ! مي خواهم از همين حاال بدانيد که با يک فرآيند سرو کار داريد نه فقط با يک داد و ستد

تا پس  )CRM(به وسيله مفهوم ها جديد مانند خدمات پس از فروش، ضمانت و مديريت ارتباط با مشتر 

. از داد و ستد نيز ادامه دارد

 .بازاريابي فرآيند است که با شناخت نيازها مشتر آغاز مي شود و تا پس از فروش ادامه دارد

به عنوان کسي که ميخواهد کارآفرين باشد به ياد داشته باشيد، چيز که شما را به کسب درآمد مي رساند 

پس سعي کنيد آن ها را خوب بشناسيد و فقط به فکر فروش محصول يا . پاسخگويي به نيازها مشتريان است

. فرق بازاريابي و فروش را بدانيد. خدماتتان به هر قيمتي نباشيد

. به بحث عالقه و تمرکز برمي گرديم! خوب



 

: يکي از قوانين مهم موفقيت که هميشه بايد در ذهنتان داشه باشيد اين است

. عشق شما راه رسيدن به موفقيت را نشانتان مي دهد! هميشه کار را که عاشقش هستيد انجام دهيد

خوب حاال حاضريد تا خودتان را بيشتر و بهتر بشناسيد؟ 

اکثر ما شاهد آن بوده ايم که شبکه ها تلويزيوني برا اينکه بفهمند مخاطبين آن ها به چه چيزهايي عالقه 

با . اقدام به برگزار نظر سنجي ها کوتاه مدت و يا طوالني مدت مي کنند  )تا طبق آن برنامه بسازند (دارند 

اين اقدام برنامه سازان مي توانند برنامه هايشان را مطابق با نياز و خواسته  مخاطبان خود تنظيم کنند و از 

. اين طريق به موفقيت برسند 

برا اينکه خود را بهتر بشناسيد و به عاليق خود دست يابيد ، مي بايست ! حاال شما با خودتان طرف هستيد

عاليق انسان انواع گوناگوني دارند ؛ هر کسي برا تحصيل به يک موضوع . در مورد خود دست به سنجش بزنيد 

عالقه مند است و برا اوقات فراغت به موضوعي ديگر کسي را پيدا نخواهيد کرد که برا اوقات فراغت درس 

!  بخواند 

چيز که جنبه ها ديگر زندگي را هم تحت الشعاع قرار مي . ما در اين جا به عالقه کار خواهيم پرداخت 

. دهد و مسلماً با عاليق ديگر در ساير جنبه ها زندگي شما ارتباط مستقيم دارد 

اکثر ، آن طور که بايد خود را نمي شناسيم و روزمرگي نيز زمان اين که خود را بشناسيم از ما مي گيرد و 

. بدون اينکه مقاومتي داشته باشيم ناخواسته، خودمان را فراموش مي کنيم 

اولين گام برا طي . همين امر باعث مي شود تا اکثر شکست ها زندگي و کسب و کار خود را تجربه کنيم 

. يک مسير موفقيت ، شناخت خود و شناخت مسير است که مي خواهيم در آن قدم بگذاريم 

يادم مي آيد که چند سال پيش که به تازگي با روش آنالين آشنا شده بودم ، مطالعه ام را بيشتر رو اين 

. مبحث متمرکز کرده بودم 



 

اينترنت يک دنيا بي نهايت و نشر تجربيات و آگاهي از طريق آن بسيار مناسب تر و در دسترس تر از دنيا 

از اين رو من هم با توجه به اين موضوع ، مطالبي را که نياز داشتم از طريق همين . واقعي پيرامونمان است

اکثر اين مطالب به صورت کتاب ها الکترونيکي در دسترس . دنيا مجاز بي نهايت پيدا و مطالعه مي کردم 

 صفحه اينترنت با 600حاصل اين گشت و گذار در طي چند ماه ده ها جلد کتاب الکترونيکي و بيش از . بودند 

. موضوعات مرتبط بود 

آن ! در اين بين يک کتاب الکترونيکي بيش از همه  مطالبي که جمع آور کرده بودم ، توجهم را جلب کرد 

. قدر جذب اين کتاب شده بودم که تا کوچکترين فرصتي به دست مي آوردم مشغول مطالعه  آن مي شدم 

مشتاق شدم تا با  )که نسخه ا کنار هم چيده شده از مطالب وبالگ نويسنده بود  (بعد از مطالعه  آن کتاب 

. نويسنده  منحصر به فرد آن بيشتر آشنا شوم و ارتباط داشته باشم 

خوشبختانه راه ها ارتباطي با نويسنده در کتاب درج شده بود و با کمي انتظار توانستم با او تماس برقرار کنم 

 .

صحبت ها و شخصيت جالب رحيم نظر عزيز و دوست داشتني ، باعث شد تا بتوانم خودم را بهتر بشناسم و 

. همين شناخت منجربه اين شد که عشق به بازاريابي و فروش را در خودم کشف و تقويت کنم 

بازاريابي اينترنتي دنيا من شد ؛ ترکيبي که من از عشق و عالقه ام در جنبه ها گوناگون به وجود آوردم تا 

. بيشترين لذت را از کار کردن ببرم 

به عنوان آخرين بخش از مقدمه  اين کتاب ، نظرتان را به مقاله ا کوتاه که قبالً در مورد کسب درآمد از 

البته متن : در اين مقاله مسائل زياد را روشن کرده ام . اينترنت در ايران نوشته و نشر کرده ام جلب مي نمايم 

. ويرايش شده  آن را خواهيد خواند 



 

: من و دنيا مجاز  

از وقتي که با اينترنت و فضا مجاز آشنا شدم بخشي از ارتباطات ، کارها روزمره و تخصصي خود مانند 

خيلي زود متوجه . تحقيق درموارد که به اطالعات وسيع نياز داشتم را به اين شبکه گسترده منتقل کردم 

شدم که ارتباطات و متعاقب آن انتشار اطالعات داخل شبکه ، با سرعت باورنکردني نسبت به خارج از دنيا 

مجاز رشد مي کند و همين امر باعث شد تا عالقه  شديد نسبت به کسب تجربيات تازه در اين دنيا بي 

. نهايت پيدا کنم 

تجربه  شيرين وبالگ نويسي از . بعد از گذشت مدت کوتاهي دريچه ها تجربي جديد به رويم گشود 

در واقع به وسيله وبالگ نويسي و دستکاريهايي که گاه و بي گاه در آن انجام مي دادم و . جمله آن ها بود 

. جرات اين را پيدا کردم که ايده هايم را در دنيا مجاز اجرا کنم )!(تجربيات حرفه ا نوشتن در وبالگ 

فعاليت خبر که در کنار تحصيلم در دوران دبيرستان داشتم ، باعث شده بود تا نسبت به موضوعات بي تفاوت 

. به اين معتقد بودم که هر چيز ارزش يک بار تجربه کردن را دارد . نباشم و به راحتي از کنار آن ها عبور نکنم 

البته االن اين عبارت را اين گونه تصحيح مي کنم که هر چيز بنابر ميزان سودمند يا زيان آور بودنش ارزش 

. امتحان کردن پيدا مي کند

مطمئنا خيلي از آن هايي که اين مقاله ، نوشته يا هر چيز که اسمش باشد را مي خوانند ، در دوران شيرين 

فقط کافي است تا سر به سايت ها ! اين حرف من نيست . به سر مي برند  )درست مثل خود من  (جواني 

مختلف که آمار از کاربران اينترنت در دنيا را منتشر مي کنند بزنيد ، تا مشاهده کنيد که طبق آمار بيش از 

!  سال تشکيل مي دهند 35 تا 15هفتاد و پنج درصد کاربران اينترنت در ايران را نوجوانان و جوانان بين 



 

اگر آمار و اطالعاتي را که وب سايت مرکز آمارها جهاني اينترنت از وضعيت کاربران اينترنت در جهان منتشر 

کاربر اينترنت  )چهل و سه ميليون و دويست هزار  (43200000کرده است را دقيق تصور کنيم ، ايران دارا 

. است که اين رقم برابر با بيش از پنجاه و هفت درصد جمعيت کل کشور است 

برا بدست آوردن تعداد کاربراني که به صورت دائمي از اينترنت استفاده مي کنند ، مي بايست از تخمين 

يعني تقريباً . تخمين من در اين مورد چيز در حدود سي تا چهل درصد آمار اعالم شده است . استفاده کنيم 

.  ميليون نفر 17 تا 13

به خود خود اين اعداد و ارقام ذهن شما را به سمت يک جامعه به نام جامعه مجاز مي برد که همانند 

دارا ... جامعه حقيقي که در حال حاضر در آن زندگي مي کنيم ، تحصيل مي کنيم ، غذا مي خوريم و 

مفهومي به نام جمعيت است و مواز با شخصيت مجاز که هر يک از افراد اين جامعه برا خود ايجاد کرده 

. اند ، همگي واقعيتي حقيقي دارند 

بلکه ! از بحث ها تخصصي پرهيز مي کنم ؛ چون اين نوشته قرار نيست فقط برا عده ا خاص باشد 

البته کساني که به بحث کسب درآمد از اينترنت  (. مخاطبان آن تمامي کاربران دائمي اينترنت ايران هستند

 )عالقه دارند  

 درصد از کاربران دائمي اينترنت ايران ، 20همين االن که در حال نوشتن اين متن هستم ، مطمئنم که تقريبا 

به فکر استفاده تجار از آن و به نوعي کسب درآمد از طريق دنيا مجاز هستند و تعداد خيلي زياد از آن 

. ها کارهايي را در اين زمينه انجام داده اند و تجربياتي نيز کسب کرده اند 

برا درک بهتر اين موضوع همين االن صفحه مرورگر خود را باز کنيد و در موتور جست وجو محبوب گوگل 

. عبارت کسب درآمد از اينترنت را وارد کنيد و رو کليد جست و جو کليک کنيد 



 

تاريخ جست و جو  (! آن هم در يازده صدم ثانيه .  صفحه مربوط به اين عبارت در گوگل پيدا شد 743000

 ) دقيقه 13 و 11 ساعت 89هفتم مهرماه سال 

. کم کم به بحث اصلي نزديک مي شويم 



 

راه هايي به ترکستان ؛  

. برگرديد  )عبارت کسب درآمد از اينترنت  (يک بار ديگر به صفحه جست و جويي که در گوگل انجام داديد 

درصد خيلي زياد از اين نتايج و صفحات اشاره به فعاليت در سايت هايي دارند که به ازا انجام کارهايي 

. محدود به شما مبالغي پرداخت مي کنند 

 که وب مسترها با آن PPCآن را با سيستم ها  ( )پرداخت به ازا کليک  ( PTCسايت هايي که در زمينه 

پرداخت به  ( PTS )پرداخت به ازا خواندن نامه ها و متن ها  ( PTR،  )ها سرو کار دارند اشتباه نگيريد 

.  که کمتر از بقيه به چشم مي خوردOFFER و روشي به نام )ازا ثبت نام 

اما بايد به صراحت . به هيچ عنوان نمي خواهم دوستاني که در اين زمينه ها فعاليت مي کنند را نا اميد کنم 

بگويم آن طور که من اين روش ها را تجربه کرده ام و تحقيقاتي که چه از دوستان نزديک و چه در خود 

اينترنت انجام دادم ، اين موارد در کشور ما به هيچ وجه منجر به کسب درآمد نخواهد شد و چيز جز هزينه 

 )شايد در کشورها ديگر هم به همين گونه باشد (. برا شما نخواهد داشت 

داليل فراوان برا اين حرف دارم که به بيان دو تا از آن ها در اين جا اکتفا مي کنم ؛ چون در اين مقاله به 

. هيچ عنوان قصد آسيب شناسي ندارم 

. اولين دليل اينکه زماني که انجام اين کارها از ما مي گيرد در قبال درآمد که خواهد داشت بسيار زياد است 

دوم اينکه شايد شما در ابتدا با گستردگي در کارها پيشنهاد مواجه مي شويد درآمد بااليي داشته باشيد؛ 

اما يک دفعه فعاليت ها به شکل چشم گير محدود مي شود و هرچه مي خواهيد تالش کنيد که درآمد 

 )! مثل اينکه کم کم الزم مي شود به فکر مقاله آسيب شناسي باشم  (. بيشتر داشته باشيد نخواهيد توانست 

 



 

: پيش به سو مقصد  

کسب درآمد از اينترنت در ايران پر از راه ها فرعي و پر پيچ و خم است، که مي توان با انتخاب درست مسير، 

. از زيبايي ها آن لذت برد و به مقصد رسيد

. خوب مي رسيم به تابلو اصلي جاده که مطمئناً منتظر ديدن آن بوديد 

 )مانند بسيار از کشورها دنيا  (راه ها مختلفي برا کسب درآمد از طريق اينترنت در ايران وجود دارد 

. که در اين مقاله سعي خواهم کرد آن چه که مخاطبان بيشتر قادر به فعاليت در آن هستند را بيان کنم 

راه ها که يک بار به نتيجه و موفقيت رسيده اند ، اگر بازهم امتحان : اين نکته را هميشه جد گرفته ام 

درست است که ايده ها نويي که با فکر و عمل توام باشند ممکن است نتيجه . شوند همان نتيجه را مي دهند 

مي توان با کمي تغيير شيوه، کار را .ا غير قابل تصور داشته باشند ، اما در هر کار نبايد دنبال ايده ا نو بود 

. برجسته تر اجرا کرد

همين جا اعتراف مي کنم که يکي از مشکالتي که قبالً در من وجود داشت و در خيلي از شکست هايم نقش 

اصلي را دارا بود همين مسئله بود که هميشه به دنبال ارائه ايده ا جديد در هر کار بودم و از عمل باز مي 

البته نمي گويم ايده ها جديد خود را مطرح ! خواهش مي کنم شما اين اشتباه من را تکرار نکنيد ! ماندم

نکنيد اما در مورد هر ايده ا که داريد اول خوب فکر ، تحقيق و آزمايش کنيد و وقتي از نتيجه آن نسبت به 

در اجرا ايده  خود، از راه ها موجود و اجرا شده نيز . توانايي ها خود مطمئن شديد بي درنگ عمل کنيد

. بهره ببريد

: به يک مثال در دنيا بزرگ اينترنت توجه کنيد 

سايتي مثل گوگل با ايده ا جديد و حرف هايي برا گفتن و صد البته روش کار پيشرفته و منحصر به فرد 

امروزه تبديل به برترين سرويس دهنده در نوع خود شده است ؛ وجود رقيبي اين چنين بزرگ در بخش جست 



 

اما در اين بين يک دفعه . و جو ورود به اين بازار را کمي سخت و برا بعضي حتي غير قابل تصور مي کند 

. مايکروسافت هوس رقابت و ورود به اين بازار به سرش مي زند و خوب در اين مورد داستان کمي فرق مي کند 

 را معرفي مي کند و بخشي از (bing .com)نتيجه اين مي شود که مايکروسافت موتور جست و جو بينگ 

بازار جست و جو اينترنتي گوگل را از آن خود مي کند و حتي در مناطقي مثل آمريکا شمالي از اين غول 

! جست و جو جلو مي زند 

خود اين مثال موضوع ديگر را به ما ياد مي دهد که هميشه کار را که در حد و اندازه توانمان است انجام 

 )... چه از نظر مالي ، چه از نظر جسمي و روحي و  (. دهيم 

اما در ايران هم ورود به بازار اينترنتي و کسب درآمد از طريق آن ، شرايط خاص و نکات کوچک و بزرگ خود 

در اين جا از گفتن تجربيات ناموفق پرهيز مي کنم و فقط راهها واقعي رسيدن به موفقيت را که يا . را دارد 

شما هم دست از فکر کردن به . خودم تجربه کرده ام و يا از نزديک شاهد تجربه  آن بوده ام معرفي مي کنم 

شکست هايتان و افسوس خوردن به خاطر آن ها بکشيد و با اطمينان به خود و آينده ا که پيش رويتان است 

طور که وقتي مي خواهيد وارد جايي شويد ، شما را از صدا پايتان بشناسند . ، قدم برداريد ؛ محکم و استوار 

 .

خوب حاال حاضريد تا به صورت غير منتظره با راه هايي که برا کسب درآمد از اينترنت در ايران مناسب 

هستند آشنا شويد ؟ 

فروش اينترنتي   -

 راه انداز وب سايت ها خدماتي  -

 همکار ها تجار  -

 راه انداز پورتال ها عمومي و تخصصي  -



 

 آموزش ها آنالين -

 سرمايه گذار در پروژه ها گوناگون -

در اين کتاب قرار است در مورد اولين و پردرآمدترين روش يعني فروش اينترنتي و به طور اختصاصي در مورد 

. لطفا تا انتها با من همراه باشيد . راه انداز يک فروشگاه اينترنتي، از صفر تا صد آن صحبت کنم 



 

با کمترين هزينه راه انداز و از طريق آن  )فارغ از بزرگ يا کوچک بودن آن(شما ميخواهيد يک کسب و کار 

پس اجازه بدهيد قبل از اينکه وارد مبحث اصلي شويم چند قانون نا نوشته در مورد کار را با . کسب درآمد کنيد

: هم مرور کنيم 

  

حوصله و صبر در برابر .  برا شروع يک کسب و کار بايد حوصله داشته باشيد:حوصله و صبر داشته باشيد

مثل وارد کردن اطالعات و مشخصات محصوالت (شکست، انجام کارها تعريف شده و گاهي اوقات يکنواخت 

برا تمامي اين ها بايد حوصله . . . . مطالعه و آزمايش راه ها جديد، حرف ها ضد و نقيض و  )در سايت

 .داشته باشيد

 

 شايد خيلي در اينترنت ديده باشيد که مي توانيد با اختصاص زمان کم به ميزان :برا کارتان زمان بگذاريد

آن هم در ! اما نه برا شروع يک کسب و کار اينترنتي! اين گفته درست است. قابل توجهي درآمد دست يابيد

مسلما در ابتدا کار مجبوريد بسيار از . شرايطي که ميخواهيم با هزينه  بسيار پايين آن را راه انداز کنيم

اين زمان .کارها را خودتان انجام دهيد؛ به همين خاطر مي بايست زمان قابل توجهي برا آن اختصاص دهيد

 !ممکن است يک ساعت يا پانزده ساعت در يک روز باشد

 

 شما مي خواهيد يک کسب و کار راه انداز کنيد پس بايد فکرتان رو آن متمرکز :کار بيهوده انجام ندهيد

 .باشد



 

هرچه فکرتان پراکنده تر باشد، زمان بيشتر از . با انجام کارها بيهوده، رشته  افکارتان را به هم نپيچيد

حتي با . بايد بدانيد که زمان با ارزش ترين چيز است که در دست يابي به هدفتان داريد. دست مي دهيد

. ارزش تر از سرمايه مالي که در اختيار داريد

  

 ))!هرچقدر پول بدهي همان قدر آش مي خور((:  حتما اين مثال را شنيده ايد:بهترين خدما را انتخاب کنيد

اگر مي خواهيد بهترين خدمات را به مشتريانتان ارائه . اين ضرب المثل عينا در کسب و کار هم کاربرد دارد

! البته هميشه بهتر بودن به معنا گران قيمت بودن نيست. دهيد بايد از بهترين خدمات و مواد اوليه بهره ببريد

اگر کمي حوصله داشته باشيد و خوب جست و جو کنيد، مسلما خدمات خوب با قيمت ها خوب خواهيد 

. توجه داشته باشيد که با خدما بهتر مشتريان راضي تر خواهيد داشت. يافت

 

 اينکه بدانيد چه ميزان پول را در چه مرحله ا از کسب و کارتان و برا به :برنامه ريز مالي داشته باشيد 

برنامه ريز مالي باعث مي شود تا ميزان سرمايه . دست آوردن چه چيز بايد هزينه کنيد، خيلي مهم است

اوليه مورد نياز برا راه انداز کسب و کارتان را تخمين بزنيد و کسب و کارتان را با حداقل هزينه کنترل شده 

. در ابتدا هر کسب و کار بايد ليست هزينه هايتان را طبق برنامه ريز تان استخراج کنيد . راه انداز کنيد

عدم تهيه اين ليست و يا اشتباه در تهيه . اين ليست يکي از حياتي ترين موارد الزم برا کسب و کار شماست 

.  آن مي تواند شما را دچار مشکالت فراواني در کسب و کار که قصد راه انداز آن را داريد کنيد 

فقط کافي است که قلم و چند کاغذ برداريد و حداقل هايي را ! اما اين ليست آن قدرها هم وحشتناک نيست 

با خودتان کامالً . سپس هزينه هر کدام را جلو آن يادداشت نماييد . که در برنامه ريز تان داريد ليست کنيد 



 

اجازه . حتي کوچکترين هزينه ا که ممکن است در کسب و کارتان داشته باشيد بنويسيد . صادق باشيد 

: برا راه انداز يک فروشگاه اينترنتي ليست حداقل هزينه ها به صورت زير است. بدهيد تا کمي کمکتان کنم

 )برا شروع يک دستگاه(کامپيوتر  -

 )ADSLترجيحا (اينترنت پر سرعت  -

 يک خط تلفن -

 )ترجيحا ليزر(پرينتر  -

 نمونه محصوالت  -

 )هاست و دامنه ترجيحا يک ساله(فضا و آدرس اينترنتي  -

 خريد فروشگاه ساز -

 بازاريابي و تبليغات -

 هزينه  سيستم تحويل پستي -

 هزينه ها متفرقه -

همان هزينه هايي که ممکن است در (توجه داشته باشيد که هميشه مبلغي را به عنوان هزينه ها متفرقه 

. در نظر بگيريد )برنامه ريز از قلم بيفتند

برا تهيه اين ليست زمان . سعي کنيد تا حد ممکن قيمت هايي را که يادداشت مي کنيد واقعي باشند 

مثالً اگر . نيز اضافه کنيد % 30حاال به عدد به دست آمده . پس از اتمام ليست هزينه ها را جمع کنيد . بگذاريد 

حاصل مقدار هزينه ا است که شما برا راه .  تا هم اضافه کنيد 30 باشد ، به آن 100عدد به دست آمده 

اگر عدد به دست آمده با بودجه  شما همخواني ندارد يک بار ! نترسيد . انداز کسب و کارتان نياز داريد 

همان چيزهايي که حداقل الزم داريد تا . اين بار الويت ها را مشخص کنيد . ديگر به ليست خود نگاه بيندازيد 



 

ضمن اينکه ممکن است خيلي از چيزهايي را که در اين ليست آورده ايد . کسب وکارتان به بهره بردار برسد 

بله مي . مثالً امروزه ديگر هر خانه حداقل يک کامپيوتر وجود دارد . را در حالت حاضر در اختيار داشته باشيد 

پس مي شود خيلي ساده اين ليست را . توانيد از کامپيوتر شخصي تان برا شروع کسب و کارتان استفاده کنيد

در حد دويست (مطمئن باشيد که مي توانيد حتي با سرمايه  بسيار کم . کوچکتر ، کاراتر و کم هزينه تر کرد 

. کارتان را شروع کنيد )هزار تومان

  

اولين بار که مي خواهيد ! ما انسان ها هميشه از ناشناخته ها وحشت داريم:فضا کسب و کارتان را بشناسيد

 . . . .به جايي سفر کنيد کمي استرس داريد؛ اولين سفر با هواپيما مي تواند کمي نگران کننده باشد و 

اين استرس گاهي منجر به اين مي شود که دست به کارها عجوالنه، بي موقع و بي مورد بزنيم و ممکن است 

پس سعي کنيد با شناخت فضا . باعث از دست رفتن منابع، فرصت ها و گاهي شکست در کسب و کار شود

. کسب و کار و باال بردن آگاهي خود در مورد آن، ميزان استرس و اشتباه خود را کاهش دهيد

آموزش ها الزم را . سعي کنيد تا هميشه جديدترين کتاب ها مربوط به کسب و کارتان را مطالعه کنيد

. اينترنت منبع آموزشي گسترده ا در زمينه ها مختلف است. فرابگيريد

 

 درست است که همه ما کار را انجام مي دهيم ا درآمد داشه باشيم، :کار را که عاشقش هستيد انجام دهيد

عشق شما دليلي است که . اما اين اشتباه محض است که به خاطر پول کار را انجام دهيم که دوست نداريم

اگر فروش . باعث مي شود تا بدون خستگي و با پشتکار به سمت هدفتان گام برداريد و به موفقيت برسيد

اما اگر دوست داريد . اينترنتي را دوست نداريد همين االن اين کتاب را کنار بگذاريد و به دنبال عشقتان برويد

! شايد اين همان چيز است که به دنبالش مي گرديد. در مورد آن بدانيد به خواندن ادامه دهيد



 

 برا اينکه از تحميل هزينه ها باال جلوگير کنيد ، پيشنهاد مي :بهره بردار را با حداقل ها انجام دهيد  

کنم که در ابتدا تصميم گير برا شروع و راه انداز کسب وکارتان ، يک برنامه ريز تا زمان بهره بردار 

به اين صورت که حداقل امکانات مورد نياز برا بهره بردار از يک پروژه را يادداشت . برا خود داشته باشيد 

کنيد و آن ها را انجام دهيد مثالً اگر مي خواهيد يک سايت راه انداز کنيد ، حداقل امکاناتي که مي توانيد به 

به محض اينکه آن . کاربران ارائه دهيد و آن ها را جذب کنيد چيست ؟ آن ها را يادداشت و پياده ساز کنيد 

 .ها را اجرا کرديد و از کارکرد شان مطمئن شديد ،  پروژه را عمومي کنيد 

 پس از برنامه ريز و تنظيم ليست هزينه ها زمان آن مي رسد که موارد :تکه ها پازل را کنار هم بچينيد 

. الزم برا شروع کسب و کار خود را فراهم کنيد و ايده هايتان را پياده ساز نماييد 

. کار بدون هدف محکوم به شکست است. هميشه برا انجام کارهايتان هدف داشته باشيد

.  حاال که تقريباً با مقدمات راه انداز يک کسب و کار آشنا شديد ، بهتر است به مبحث اصلي بپردازيم



 

چرا فروش اينترنتي ؟  

آيا مي دانيد در سال ها اخير فروش اينترنتي در ايران روند کامالً رو به رشد داشته است ؟ 

بدون احتساب سايت  ( ميزان فروش اينترنتي در کشور از طريق شبکه پست 90آيا مي دانيد فقط درسال 

 ميليارد تومان بوده است و اين رقم در 25نزديک به  )ها که اقدام به فروش از طريق شبکه بانکي مي کنند 

 ميليارد تومان رسيده است ؟ 47 به نزديک 91سال 

تعداد استفاده کنندگان از اينترنت به  (آيا مي دانيد کشور ما از لحاظ کمي بيشترين ضريب نفوذ اينترنت 

 را در بين کشورها خاورميانه دارد ؟ )نسبت جمعيت 

همه موارد باال تنها قسمتي از آمارهايي است که نشان مي دهد فرهنگ استفاده فضا مجاز در کشور ما روز 

همچنين اين آمارها نشان دهنده  يک بازار خوب برا فعاليت عالقه . به روز در حال پيشرفت و توسعه است 

. مندان و کسب درآمد از فضا مجاز مي باشد 

اين موارد را بيان کردم تا به آن هايي که نسبت به فروش اينترنتي در ايران بدبين هستند بگويم که بقيه مانند 

! شما فکر نمي کنند 

: دو حالت برا فروش اينترنتي وجود دارد 

.  شما خودتان دارا محصول يا محصوالت مختلف و يا ارائه دهنده خدماتي خاص هستيد  -

که در اين صورت نيز مي توانيد با فروش و ارائه خدمات . شما خود ، محصول يا خدماتي را ارائه نمي دهيد  -

 .ديگران در اين زمينه فعاليت کنيد 

البته مسلماً . برا عرضه به مشتريان داريد در اين کتاب، فرض بر اين است که شما خود محصول يا خدماتي

! بحث ها خيلي تخصصي در مورد محصوالت و خدمات مختلف نخواهيم داشت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برا راه انداز يک . قدم اول برا شروع فروش از طريق اينترنتي راه انداز يک فروشگاه اينترنتي است 

: اين موارد عبارتند از . فروشگاه آنالين مي بايست موارد را فراهم کنيد 

 )فضا مجاز  (هاست  -

 )آدرس اينترنتي  (دامنه  -

 فروشگاه ساز  -

 تصاوير برا معرفي محصوالت يا خدمات  -

 سرويس حمل و نقل مناسب برا تحويل محصوالت -

 بستر مناسب برا پرداخت مبلغ سفارشات توسط مشتر -

 برنامه فروش -

به طور مثال در برخي موارد . ساير موارد مورد نياز بر اساس موضوعي که قصد داريد در آن فعاليت کنيد  -

 .ممکن است نياز به يک بسته بند خاص داشته باشيد 

:اگر محصول يا خدماتي برا عرضه نداريد، مي توانيد به دو صورت عمل کنيد  
 

اصطالحا همکار در . محصوالت ديگران را از طريق راه هايي که مي توانيد بفروشيد -
با کمي جست و جو مي توانيد سيستم ها همکار در فروش را در . فروش کنيد

 .اينترنت بيابيد
به اين منظور مي توانيد از . محصوالتي را دوست داريد از عمده فروش ها تهيه کنيد -

خدمات سايت هايي که برا اين کار راه انداز شده اند استفاده کنيد و يا به بازارها 
 .مرجع اطراف محل زندگيتان مراجعه کنيد

 
با کمي جست و جو مي توانيد سايت هايي که محصوالت را به قيمت عمده به فروشندگان 

 .اينترنتي عرضه مي کنند را پيدا کنيد



 

اما . اگر ليست باال به ترتيب الويت مرتب مي شد مسلماً برنامه فروش مي بايست در رأس آن قرار مي گرفت 

. چون اين بحث مفصل تر از ساير موارد است ، آن را در انتها ليست قرار دادم 

 

: )فضا مجاز  (هاست  

مي بايست فضايي داشته  )حال مي خواهد يک فروشگاه باشد و يا يک پورتال  (برا راه انداز يک وب سايت 

 کنيد تا ساير کاربران بتوانند سايت شما را (upload)باشيد که فايل ها ، قالب و ساير موارد را در آن بارگذار 

.  مشاهده کنند 

مي توانيد به ليست شرکت هايي که در اين  )و يا فروش هاست  (با جست و جو کلمه  هاست در گوگل 

اما چند نکته را در انتخاب يک سرويس دهنده  خوب در نظر . زمينه فعاليت مي کنند ، دست پيدا کنيد 

: بگيريد 

برا فروشگاهي با . ميزان فضا سرويس با فضايي که شما برا فروشگاهتان در نظر داريد متناسب باشد  -

. يک صد محصول ، سرويس به ميزان يک گيگا بايت مناسب است 

ميزان حجم پهنا باند سرويس با ميزان بازديد که انتظار داريد ماهيانه در سايت داشته باشيد متناسب  -

 گيگ به صورت ماهيانه مناسب 10 تا 5برا يک فروشگاه تازه کار به صورت تخميني پهنا باند برابر . باشد 

 . است 

اين درصد نشان دهنده  اين است که .  مي بايست باال باشد (uptime)درصد باال بودن سرويس  -

تا % 98رقمي از . سرويس که قصد تهيه آن را داريد ، به چه ميزان در طول يک ماه يا سال  در دسترس است 

 .در اين ميزان قابل قبول و استاندارد است  % 99.9



 

مسلماً هيچ يک از ما دوست نداريم که سايتمان . امنيت مهمترين عامل انتخاب يک سرويس خوب است  -

در حين فعاليت مورد تهاجم هکرها و يا ويروس ها مختلف قرار بگيرد و اين باعث شود تا وب سايتي که با 

 . هزينه ها ماد و معنو زياد خلق کرده ايم از دسترس خارج شود 

برا . پس حتماً توجه داشته باشيد که در انتخاب يک سرويس هاست خوب ، امنيت را در الويت قرار دهيد 

دانستن در مورد ميزان امن بودن سرويس ها يک شرکت ارائه دهنده  هاست ، مي توانيد در مورد آن در 

. اينترنت ، جست و جو کنيد 

.  البته هميشه توجه داشته باشيد که برا تهيه  يک سرويس خوب بايد هزينه  خوبي بپردازيد 

در اين جا شرکت هايي که خودم از سرويس آن ها استفاده کردم و موارد را که ذکر کردم در حد مناسبي در 

سرويس هايشان رعايت مي کنند را معرفي مي کنم تا برا کساني که تازه کار هستند و يا با سرويس دهنده 

مخصوصاً در دنيا . البته شما هميشه در انتخاب آزاد هستيد . فعلي خود مشکل دارند ، يک راهنما باشد 

. مجاز و فناور که در هر روز سرويس ها جديد و بهتر ارائه مي شوند 

 .parspack.comپارس پک  -

 sepehrhost.comسپهر هاست  -

 iranhost.comايران هاست  -

 hostiran.netهاست ايران   -

در اين بين ايران هاست ، خدماتي را ارائه مي دهد که پيشنهاد مي کنم بيشتر حرفه ا ترها از آن استفاده 

. کنند 

 

  

 



 



 

 :)آدرس اينترنتي  (دامنه  

 google.comمانند گوگل که با آدرس . هر سايت اينترنتي با يک آدرس شناخته و فراخواني مي شود 

.  ناميده مي شود (domain)اين آدرس به اصطالح دامنه . شناخته مي شود 

: دامنه ها پسوندها مختلفي دارند که هر کدام مرتبط با فعاليت يک سايت، متفاوت انتخاب مي شوند 

- Com .  وب سايت ها عمومي 

- Net .  خدمات مرتبط با اينترنت 

- Co .  شرکت ها 

- Biz .  کسب و کار 

- Org . سازمان ها 

- Ir . وب سايت ها ايراني 

- Fm . پخش پادکست  (راديوها آنالين(  

- Edu . پايگاه ها آموزشي 

- Gov . دولت ها و نهادها دولتي 

- Info .  معرفي و ارائه اطالعات 

- co.ir .  شرکت ها ايراني 

- ac.ir .  موسسات آموزش عالي و دانشگاه ها 

 ... و  -

اما من در اين جا دو روش پر کاربرد و محبوب تر . برا ثبت دامنه مي توانيد به روش ها مختلف اقدام کنيد 

. را معرفي مي کنم 



 

برا .  اقدام کنيد name. comمي توانيد از طريق سايت ...  و biz .info,net, com برا ثبت دامنه ها 

و يا کارت ها  )متصل به پي پال  (انجام اين کار بايد مراحل پرداخت را از طريق يک حساب بانکي خارجي 

برا اين کار مي توانيد از اشخاص مطمئني که در زمينه پرداخت ها بين . اعتبار خارجي انجام دهيد 

.  کامالً رايگان است name.comثبت نام در سايت . المللي فعاليت مي کنند استفاده کنيد 

 به داليل مختلف از جمله irدامنه ها ملّي .  را با هم مرور مي کنيم (ir)حاال مراحل ثبت دامنه  ملي 

برا ثبت دامنه با . داخلي بودن و همچنين ارزانتر بودن مورد استقبال خوبي از طرف کاربران قرار گرفته است 

که کارگزار رسمي ثبت  )موسسه فيزيک نظر  ( nic.ir مي بايست يک حساب کاربر در سايت irپسوند 

. با ايجاد يک حساب کاربر ، يک نام کاربر به شما اختصاص داده مي شود . دامنه  ملي است ايجاد کنيد 

راه ديگر را نيز به کاربران ارائه  ) nicالبته پس از ثبت نام در  (اما سازمان فيزيک نظر برا ثبت دامنه 

با کمي مقايسه متوجه خواهيد شد که ثبت دامنه از طريق نماينده ها . ثبت از طريق نماينده ها . داده است 

البته . اين مورد به خاطر تشويق نمايندگان صورت مي پذيرد!  درصد ارزانتر انجام مي شود 70 تا 60حدوداً 

برخي از نمايندگان از اين موضوع استفاده مي کنند و ثبت دامنه  ارزان قيمت را فقط در ازا خريد هاست و 

. يا ساير سرويس ها توسط کاربران ارائه مي کنند 

در اين بين هم هستند نمايندگاني که فقط خدمات دامنه را ارائه مي دهند و محدوديتي برا آن در نظر نمي 

 که متعلق به redresseler.comمن برا انجام اين کار سايت نمايندگي سرخ به آدرس اينترنتي . گيرند 

ثبت نام و استفاده از اين سايت بسيار . شرکت سامان سيستم پرداز کيش مي باشد را به شما پيشنهاد مي کنم 

 عضو nic.irالبته توجه کنيد که قبل از ثبت نام و استفاده از امکانات آن مي بايست در سايت . آسان است 

هر .  انجام مي گيرد nic.irچون خدمات ثبت دامنه در نمايندگي سرخ با استفاده از نام کاربر سايت . شويد 



 

حاال مي توانيد از بهره . دو اين سايت ها دارا راهنما مفصلي برا ثبت نام و استفاده از خدمات هستند 

! مند از خدمات ثبت دامنه در اينترنت لذت ببريد 

: برا ثبت يک دامنه  مناسب برا يک وب سايت مي بايست به چند نکته توجه کنيد 

. نامي که برا دامنه انتخاب مي کنيد حتماً متناسب با نوع فعاليتتان باشد  -

دامنه انتخابي تا حد ممکن کوتاه باشد و اگر دامنه ا که قصد ثبت آن را داريد قبالً توسط ديگران ثبت  -

شده است از ترکيب هايي استفاده نماييد که به شکل کلي دامنه آسيبي نزند ،بلکه به درک بهتر فعاليت نيز 

 persianblog.irمانند . کمک کند 

 .دامنه  انتخابي شما مي بايست پسوند مناسب داشته باشد  -

سعي کنيد تا حد ممکن از ترکيب اعداد استفاده نکنيد ؛ مگر اينکه از اول هدفتان ايجاد يک نام است که  -

  ..p3odownload.comمانند . عدد در آن وجود داشته باشد 

اگر مشکلي از . نامي که برا دامنه انتخاب مي کنيد مي بايست با فرهنگ کشورمان تناقضي نداشته باشد  -

 .اين لحاظ وجود داشته باشد بدون شک در معرفي کسب وکار خود دچار مشکل خواهيد شد 

 .دامنه ا که قصد ثبت کردن آن را داريد ، حتماً قبل از ثبت از لحاظ فيلتر بودن يا نبودن بررسي نماييد  -

سعي کنيد بعد از ليست کردن نام ها مورد نظر خودتان برا ثبت دامنه، نظر اطرافيانتان را نيز در اين  -

. مورد جويا شويد 

به هيچ کس در اين ! دامنه ا که برا کسب وکارتان ثبت مي کنيد حتماً در پنل کاربر خودتان باشد  -

 .دامنه  سايت شما اعتبار مهمي در کسب وکار شماست . زمينه اعتماد نکنيد 

 ) ! (و ادامه  ماجرا 

 



 

: فروشگاه ساز  

بعد از اينکه سرويس هاست مناسب با نيازها خود را تهيه کرديد و آدرس اينترنتي مورد نظرتان را هم با 

توجه به آن چه گفته شد ثبت نموديد ، نوبت به نصب يک فروشگاه ساز برا راه انداز وب سايت فروشگاهي 

. مي رسد 

: برا اين کار شما چند راه حل داريد 

. از فروشگاه ساز ها و يا سيستم ها مديريت محتوا رايگان استفاده کنيد  -

 .از فروشگاه سازها حرفه ا و پولي استفاده کنيد  -

 .از وب سايت هايي استفاده کنيد که خدمات فروشگاه ساز ارائه مي دهند  -

البته سايت هايي  (اگر ميخواهيد از فروشگاه سازها و يا سيستم ها مديريت محتوا رايگان استفاده کنيد ، 

پيشنهاد من به شما  )هم که خدمات فروشگاه ساز ارائه مي دهند ، اکثراً اين کار را رايگان انجام مي دهند 

سيستم مديريت محتوا ورد پرس چند سالي است که در بين .  است (wordpress)استفاده از وردپرس 

مديران وب سايت ها به عنوان يکي از ساده ترين و کاملترين سيستم ها مديريت محتوا سايت شناخته مي 

کارا بودن ، بهينه بودن تا حد زياد برا موتورها جست و جو ، قابليت اضافه کردن امکانات فراوان با . شود 

.  نصب ساده  پالگين ها ، مديريت فوق العاده ساده، همه و همه از ويژگي ها منحصر به فرد وردپرس است 

اگر خودتان توانايي نصب و راه انداز يک سيستم مديريت محتوا را در هاستي که تهيه کرده ايد نداريد ، مي 

اگر هم دوستي که سر رشته ا در اين کارها داشته باشد نداريد ، مي . توانيد از يک دوست کمک بگيريد 

 ، (parscoders.Com) و يا پارس کدرز (ponisha.ir)توانيد از طريق سايت ها دور کار مانند پونيشا 

اين فعاليت به عالوه  طراحي يک قالب زيبا برا فروشگاهتان و همچنين نصب پالگين ها مورد نياز را ، با 

. هزينه  معقول به يک متخصص بسپاريد 



 

برا آشنايي هر چه بيشتر با ورد پرس مي توانيد با . مديريت ورد پرس فوق العاده ساده و لذت بخش است 

جست و جو در اينترنت به منابع فراواني دست يابيد که حتي در برخي از آن ها تک تک امکانات اين سيستم 

. دوست داشتني به صورت تصوير و گام به گام آموزش داده شده است 

حاال به سراغ .  قابل دسترس مي باشد wp-persian.comوب سايت رسمي تيم ورد پرس فارسي در آدرس 

اگر شما مي خواهيد از سرويس هايي استفاده کنيد که در ازا پرداخت مبلغي شامل . راه حل دوم مي رويم 

مسلماً انتخاب ها گوناگوني خواهيد داشت که بر  )يا به اصطالح سرويس ها پولي  (حال شما مي شوند 

. اساس نياز شما متفاوت خواهند بود 

شخصاً در اين مورد تا به امروز از سرويس خاص استفاده نکرده ام که بخواهم در اين جا آن را معرفي کنم و 

چون يا از ورد پرس استفاده کرده ام و يا سرويس را از نقطه  صفر راه . تجربياتي در مورد آن را بنويسم 

! البته اين دومي را زياد پيشنهاد نمي کنم  )برنامه نويسي اختصاصي  (. انداز نموده ام 

به هر حال با بررسي هايي که در مدت فعاليتم تاکنون در اينترنت انجام داده ام ، فروشگاه سازها زير را 

:  همراه با توضيحات مختصر در مورد هر يک ، برايتان معرفي مي کنم 

  

اين فروشگاه ساز در اصل يک سيستم رايگان خارجي است که در چند سال  : (tomatocart)توماتوکارت 

با ترجمه  آن ، اقدام به عرضه  اين سيستم به  )توماتوشاپ  (اخير يک گروه به نام توماتوکارت پارسي 

نصب و . همچنين وظيفه  پشتيباني از کاربران ايراني را نيز بر عهده دارند . کاربران فارسي زبان کرده اند 

 .استفاده از اين فروشگاه ساز رايگان است اما برا استفاده از امکانات بيشتر مي بايست هزينه پرداخت شود 

.  در دسترس مي باشد tomatoshop.irوب سايت توماتوشاپ پارس در آدرس اينترنتي 

 



 

 اوپن کارت نيز مانند توماتوکارت يک سيستم اصالتاً رايگان وخارجي است که  :(open cart)اوپن کارت  

اوپن کارت يک . نسخه  فارسي شده  آن با امکانات خوبي در اختيار کاربران فارسي زبان قرار مي گيرد 

وب سايت پشتيبان رسمي اوپن کارت فارسي در آدرس اينترنتي .  است (opensource)اسکريپت متن باز 

opencart.ir با پرداخت هزينه مي توانيد امکانات جانبي را به فروشگاهتان .  در دسترس کاربران قرار دارد

 .اضافه کنيد

 

 اين فروشگاه ساز توسط شرکت نگاه روشن پارس به کاربران عرضه شده است دارا :فروشگاه ساز آفتاب 

آدرس وب سايت اين شرکت . امکانات خوبي از جمله سيستم مديريت تبليغات در فروشگاه مي باشد 

parsdev.ir مي باشد . 

 

طراحي و عرضه  )طراحي سايت وبکده  ( اين فروشگاه ساز توسط فضا مجاز وبکده :فروشگاه ساز وبکده 

برا آگاهي از امکانات اين فروشگاه ساز مي توانيد به وب سايت اين شرکت به آدرس . شده است 

webcadah.com مراجعه کنيد . 

 

 اين نرم افزار توسط گروه برنامه نويسي آوا برا استفاده کاربران طراحي و پياده ساز شده :فروشگاه ساز آوا 

 . مي باشد avadevs.comادرس وب سايت اين گروه . است 

 
 



 

 د مارکت شايد يکي از اولين فروشگاه سازها داخلي باشد که توسط شرکت عصر :فروشگاه ساز د مارکت  

 در دسترس مي dmarket.irوب سايت رسمي د مارکت در آدرس اينترنتي . طراحي وب عرضه شده است 

 .باشد 

 

 اين نرم افزار هم يک فروشگاه ساز ايراني است که توسط تيمي از برنامه  :3، 2، 1فروشگاه ساز ا شاپ 

اين فروشگاه .  مي باشد eshop123.irوب سايت اين فروشگاه ساز . نويسان طراحي و پياده ساز شده است 

در حال حاضر به روز رساني نسخه  نرمال . ساز قبالً در دو نسخه  نرمال و پيشرفته عرضه مي شده است 

 . به دليل استقبال کم تر ، متوقف گرديده است 

 
 

 اسکريپت پاديناسيستم از معدود سيستم هايي است که عالوه بر فروشگاه ساز به مباحث :پاديناسيستم 

البته اين توجه در پاديناسيستم به اندازه ا بوده است که هم اکنون اين . تبليغاتي نيز توجه کرده اند 

اسکريپت را بيشتر از اينکه يک فروشگاه ساز به حساب بياورند ، به عنوان يک سيستم همکار در فروش مي 

 .شناسند 

.  در دسترس کاربران است  padinasystem.comوب سايت اين شرکت به آدرس اينترنتي 

 

اکنون به سراغ راه حل سوم در اين بخش مي رويم ؛ استفاده از سايت هايي که خدمات فروشگاه ساز ارائه مي 

در دو سه سال گذشته تعداد سيستم هايي که خدمات متناسب با نياز صاحبان فروشگاه ها اينترنتي . دهند 

. ارائه مي دهند ، همزمان با گسترش فروش اينترنتي ، افزايش يافته است 

. از جمله  اين خدمات است . . . انجمن ها گفت و گو تخصصي ، سايت ها تبليغاتي وبازاريابي و 



 

در اين بين سايت هايي که خدمات فروشگاه ساز ارائه مي دهند هم با استقبال بسيار خوب فروشندگان 

. اينترنتي مواجه شده اند 

 :تعداد از اين سايت ها را در زير معرفي مي کنم 

 

هر کاربر با .  اين سيستم همانطور که از اسمش پيداست مانند يک سيستم وبالگدهي عمل مي کند :شاپالگر  

. شاپالگر داشته باشد  )ساب دامين  (عضويت در اين سيستم مي تواند يک وبالگ فروشگاهي در زير دامنه 

همچنين امکانات جديد با به روز رساني ها سيستم به آن اضافه مي  . myshop.shoploger.comمانند 

در يک بخش از سايت نيز کاربراني که محصولي برا عرضه ندارند مي توانند به همکار در فروش . شود 

 .محصوالت ديگر کاربران بپردازند 

 

کاربران با عضويت در اين سيستم نيز مي توانند .  اين سايت نيز فعاليتي مشابه شاپالگر ارائه مي دهد :شاپرزفا 

همچنين . يک فروشگاه کامل داشته باشند ، که امکان مديريت بخش ها مختلف آن در اختيارشان باشد 

امکان پارک دامنه نيز بر رو فروشگاه ها ايجاد شده وجود دارد ، که با اين عمل ، کاربر يک فروشگاه 

عالوه بر اين امکان تبليغات با همکار در فروش نيز به کاربر . مستقل از زير دامنه  شاپرزفا خواهد داشت 

 shoperzfa.comآدرس اينترنتي شاپرزفا، . ارائه مي شود که مي تواند فروش فروشگاه ها را افزايش دهد 

 .مي باشد

 
 

 اين وب سايت عالوه بر اينکه يک فروشگاه مستقل همراه با امکانات رايگان از جمله :مرکز فروش مجاز 

 .دامنه و هاست رايگان به کاربران ارائه مي کند ، امکانات تبليغاتي متنوعي را هم در اختيار آن ها قرار مي دهد



 

، ايميل  )بهينه ساز سايت برا موتورها جست و جو  (امکانات تبليغاتي مرکز فروش مجاز شامل سئو 

، فروشندگان برا به کار گير اين روش ها بايد .است ... مارکتينگ ، همکار در فروش و  در حالت عاد

.  هزينه ها زياد بپردازند 

اين سايت در ازا هر فروشي که از طريق فروشگاه واگذارشده انجام مي شود ، مبلغي را به عنوان کارمزد از 

. عضويت در اين سايت و دريافت خدمات پس از تأييد مدير سايت امکان پذير است . کاربر دريافت مي کند 

  markazforoosh.comاطالعات بيشتر را در مورد اين سيستم مي توانيد در وب سايت آن به نشاني 

. دريافت کنيد 

پس از انتخاب فروشگاه ساز از طريق روش ها و موارد که ذکر شد يا موارد که خودتان سراغ داريد  نوبت 

.  به مراحل بعد مي رسد 

وقت آن رسيده که محصوالتتان را در . يک فروشگاه آنالين . تا االن شما يک وب سايت را راه انداز کرده ايد 

اما ؛ قبل از آن بايد بستر را برا پرداخت مبالغ سفارشات توسط مشتر . آن قرار دهيد و فروش را آغاز کنيد 

. و حمل و نقل و تحويل سفارشات آماده کنيد 

پرداخت نقد و پرداخت در هنگام دريافت . در ايران دو روش برا پرداخت هزينه  سفارشات مرسوم است 

. (COD)کاال 

البته اگر قصدتان از راه انداز فروشگاه اينترنتي ارائه  خدمات است ، بايد فقط از روش پرداخت آنالين 

. استفاده کنيد 

حاال به توضيح در مورد هر يک از روش ها پرداخت و چگونگي حمل و نقل سفارشات در هر کدام از روش ها 

. مي پردازم



 

: پرداخت نقد  

در اين نوع پرداخت ، مشتر مبلغ سفارشات را در هنگام ثبت آن، با استفاده از کارت ها بانکي عضو سيستم 

در فروشگاه ها ارائه  خدمات مانند . شتاب پرداخت مي کند و پس از تأييد ، سفارش ثبت مي شود 

فروشگاه ها فروش کارت شارژها تلفن ها اعتبار ، بالفاصله بعد از پرداخت و تأييد ، خدمات به مشتر 

. عرضه مي شود 

به همين دليل از گفتن نحوه . همانطور که گفتم در اين کتاب زياد به موارد تخصصي و فني نخواهم پرداخت 

.  کارکرد پشت پرده  پرداخت آنالين پرهيز مي کنم 

برا استفاده از خدمات پرداخت آنالين در فروشگاه خود مي بايست فروشگاه ساز خود را به درگاه ها 

روش دسترسي به . برا اين کار مي توانيد از يک برنامه نويس کمک بگيريد . پرداخت آنالين متصل کنيد 

. متخصصين برنامه نويسي را قبالً توضيح داده ام 

در اين مورد دو راه . اما قبل از انجام کارها فني مي بايست درگاه خود را برا پرداخت آنالين انتخاب کنيد 

اولي طرف قرارداد شدن با بانک هايي که درگاه ها پرداخت آنالين ارائه مي کنند و دومي کار با . وجود دارد 

.  وب سايت هايي که خدمات پرداخت بانکي را در اختيار کاربران قرار مي دهند 

در روش اول شما مي بايست به بانک هايي که خدمات پرداخت الکترونيک ارائه مي دهند مراجعه نماييد و 

. پس از تکميل فرم ها الزم و قراردادها و انجام موارد فني الزم به درگاه پرداخت الکترونيک متصل مي شويد 

البته اين نکته را در نظر داشته باشيد که اغلب بانک ها برا ارائه  خدمات از شما مجوز فعاليت و يا مدارک 

.  روز کار زمان خواهد برد10ضمن اينکه انجام اين مراحل به صورت معمول، . ثبت شرکت مي خواهند 

: بانک هايي که خدمات درگاه پرداخت الکترونيک ارائه مي دهند 

بانک ملت   -



 

 بانک ملي ايران  -

 بانک سامان -

 بانک اقتصاد نوين  -

 بانک پارسيان -

 بانک سينا -

 بانک پاسارگاد  -

 بانک انصار -

 . . .و  -

شما مي توانيد به يکي از شعب اين بانک ها در سراسر کشور مراجعه کنيد و اطالعات الزم برا اخذ قرارداد و 

. دريافت خدمات درگاه پرداخت الکترونيک را از مسئولين بانک دريافت کنيد 

اما روش دوم ؛ وب سايت هايي که خدمات اتصال به درگاه ها پرداخت الکترونيک را برا فروشندگان فراهم 

.  مي کنند 

اين نوع وب سايت ها چند سالي است که در وب فارسي فعاليت مي کنند و نحوه  کار آن ها به اين صورت 

آغاز شده ، در وب سايت  )در اين جا وب سايت فروشگاهي شما  (است که مراحل پرداخت از سايت پذيرنده 

خدمات دهنده ادامه يافته و در درگاه پرداخت پايان مي يابد و پس از تأييد پرداخت توسط بانک و سپس وب 

. سايت خدمات دهنده ، مشتر مجدداً به وب سايت شما ارجاع داده مي شود 

سه نکته . شايد با خود بگوييد که چرا بايد فرآيند خريد با استفاده از خدمات اين وب سايت ها طوالني تر شود 

:  وجود دارد که مي تواند دليل استقبال فروشندگان از خدمات اين وب سايت ها را شرح دهد 



 

اول اينکه برا استفاده از خدمات اين وب سايت ها نياز نيست که از ارگان خاصي مجوز داشته باشيد و  -

 )برعکس فعاليت بانک ها  (. يا حتماً شرکت ثبت شده داشته باشيد 

دومين دليل اين است که با ثبت نام در اين سايت ها مي توانيد در کم تر از يک روز کار را شروع کنيد و  -

 روز زمان برا راه انداز خدمات نياز است 30 تا 7برا بانک از  (. نياز به طي مراحل ادار طوالني نيست 

( 

سوم اينکه با عضويت در يک وب سايت خدمات دهنده  شما مي توانيد از خدمات درگاه پرداخت چندين  -

 مي توانيد از خدمات Xبه اين ترتيب که مثالً با عضويت در وب سايت . بانک به صورت همزمان استفاده کنيد 

 .بهره مند شويد ... بانک ها سامان ، ملي ، سينا ، اقتصاد نوين و 

در زير تعداد از سايت هايي که در زمينه خدمات درگاه بانکي فعاليت مي کنند را با آدرس اينرنتي آن ها 

: ذکر مي کنم 

 zarin pal.comزرين پال  -

 payline.irپي الين  -

 iranepayment.comگذرگاه تراکنش ها مالي ايران  -

 parspal .comپارس پال  -

 imenpardakht.comايمن پرداخت  -

ممکن است وب سايت ها باال در فرآيند کار تفاوت هايي با يکديگر داشته باشند ، اما در اصل فعاليت 

مي توانيد بر اساس نيازها خود و مقايسه  خدمات، . تمامي آن ها در راستا خدمات پرداخت نقد است 

البته دنيا مجاز به قدر سريع پيش مي رود که . يک يا چند تا از آن ها را برا همکار انتخاب کنيد 

. ممکن است تا زمان انتشار اين کتاب شرکت ها و وب سايت ها بهتر هم به اين ليست اضافه شده باشند 



 

! هميشه حق انتخاب آزاد برا خود و ديگران قائل باشيد و خود را متمرکز و متعهد به برند خاصي نکنيد 

. به خاطر هيچ کس جز خودتان ريسک نکنيد! تجارت شوخي بردار نيست

همانطور که گفته شد برا اتصال فروشگاهتان به درگاه ها پرداخت الکترونيک مي بايست به سراغ 

. متخصصين برنامه نويسي برويد 

هم بانک ها و هم وب سايت ها خدمات دهنده پرداخت الکترونيک ، کدهايي را در اختيار شما قرار مي دهند 

. که به کمک آن ها بتوانيد مشتريانتان را به سمت فرآيند پرداخت هدايت نماييد 

حال که در مورد پرداخت نقد اطالعاتي را به دست آورديد به سراغ راه ها حمل و نقل سفارشات در اين 

. روش پرداخت مي رويم 

پس از اينکه يک سفارش در فروشگاه شما ثبت شد و پرداخت آن به صورت نقد انجام شد مي بايست آن را 

به اين نکته توجه داشته باشيد که قبل از ارسال يک سفارش حتماً با مشتر تماس . برا مشتر ارسال کنيد 

اين عمل باعث اعتماد بيشتر مشتر به شما مي شود ؛ عالوه بر آن در خيلي از موارد مي توانيد عالوه . بگيريد 

البته در نظر  داشته باشيد که هيچ وقت  (. بر سفارشات ثبت شده ،سفارشات جديد از مشتر بگيريد 

 )! مشتر هايتان را به شکل پول نبينيد 

پس از برقرار تماس تلفني با مشتر و تأييد سفارش ، مي توانيد از چند روش محصوالت را به دست 

: مشتر برسانيد 

 

 خدمات مناسب حمل و نقل شرکت پست برا ارسال سفارشات ثبت شده از :پست جمهور اسالمي ايران  

البته از بين . طريق پرداخت نقد که مي توانيد از آن ها استفاده کنيد ، پست سفارشي و پست پيشتاز است 

. اين دو سرويس مناسب ارائه شده توسط اين شرکت ، پست پيشتاز برا ارسال سفارشات مناسب تر است 

دليل اصلي انتخاب شرکت پست .  روز کار پس از ارسال به دست مشتر خواهد رسيد 3چون سفارش تا 



 

توسط  )حتي دور دست ترين روستاها  (جمهور اسالمي ايران برا ارسال سفارشات ، پوشش سراسر کشور 

البته الزم به ذکر است که در چند سال اخير هزينه ها حمل و نقل کاال توسط پست . اين شرکت مي باشد 

.  مي باشد post.irآدرس وب سايت شرکت پست جمهور اسالمي ايران . افزايش چشم گير داشته است 

احتماالً يکي از آن ها در  (برا آگاهي از هزينه ها ارائه خدمات مي توانيد به اداره ها پست سراسر کشور 

البته ناگفته نماند که اين چند سطر نوشته به هيچ عنوان تأييد نوع فعاليت . مراجعه کنيد  )نزديکي شماست 

مخصوصاً از لحاظ آسيب (چون طبق تجربه ، همکار با اين شرکت ريسک بيشتر . شرکت پست نيست 

پس حتماً جوانب کار را بسنجيد و برا حمل و نقل کاال . نسبت به ساير شرکت ها دارد  )رسيدن به مرسوله ها

. از بهترين انواع بسته بند ها استفاده کنيد 

 

 اين شرکت فعاليت حمل و نقل را توسط نمايندگي ها خود انجام مي دهد و :شرکت کاال رسانان چاپار  

مي توانيد با مراجعه به وب سايت اين . تقريباً در تمامي استان ها سراسر کشور دارا نمايندگي است 

 عالوه بر آگاهي از تعرفه ها ارائه  خدمات ، در رابطه با نمايندگي ها فعال اين krch.irشرکت به آدرس 

همچنين با تماس با دفتر مرکز شرکت مي توانيد در مورد همکار بيشتر . شرکت نيز اطالعات کسب کنيد 

شماره تلفن ها شرکت را نيز مي توانيد از بخش ارتباط با ما در . با قيمت ها مناسب نيز به نتيجه برسيد 

تجربه ا که من از اين شرکت به ياد دارم هميشه سرعت باال تحويل مرسوله . وب سايت معرفي شده بيابيد 

هر چند که ممکن است قيمت ارائه  خدمات آن کمي از پست  ) ساعت 24از تهران تا يزد نهايتاً  (است 

 ارائه مي (door to door)اين شرکت همچنين سرويس ها خود را به صورت درب تا درب . گران تر باشد 

را از آدرس فرستنده تحويل گرفته و به آدرس گيرنده تحويل مي  )سفارش  (به اين صورت که مرسوله . دهد 

 .دهد 



 

 

 اين شرکت با نام تجار تيپاکس در زمينه  حمل و نقل فعاليت مي کند و :شرکت ترن پارت تيپاکس  

تيپاکس در . همانند چاپار فعاليت خود را از طريق دفاتر نمايندگي گسترده اش در کشور به انجام مي رساند 

برا همکار با اين شرکت نيز مي توانيد با مذاکره از قيمت . بسيار از شهرها کشور دارا نمايندگي است 

 . مي باشد tipaxco.comآدرس وب سايت اين شرکت . ها مناسب تر بهره مند شويد 

 
 

 شرکت حمل و نقل دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي کشور و يا به اختصار جي پي :شرکت جي پي آ 

اين شرکت در اکثر مراکز استان ها دارا . آ ، بخشي از هلدينگ شبکه بزرگ دفاتر پيشخوان دولت است 

همانطور که از نام آن پيداست، حمل و نقل و توزيع کاال در اين سيستم از طريق دفاتر . دفاتر فعاليت است 

طبق مذاکراتي که با مسئولين اين شرکت داشته ام ، فوق العاده عالقه مند . پيشخوان دولت صورت مي گيرد 

همچنين قيمت ارائه  خدمات اين شرکت به نسبت . به همکار با فعاالن فروش اينترنتي کشور هستند 

وب سايت شرکت جي پي آ در آدرس اينترنتي . شرکت ها ديگر مناسب تر به نظر مي رسد 

gpiiran.com در دسترس کاربران قرار دارد . 

باز هم همانند هميشه اين شما هستيد که . تمامي شرکت ها ذکر شده را طبق تجربه برايتان معرفي کردم 

البته . مي بايست پس از بررسي و تحقيق روشي را که مي پسنديد و مطابق نيازهايتان مي بينيد انتخاب کنيد 

در اين مورد نظر من اين است که از بين گزينه ها مختلف با چند مورد همزمان همکار کنيد تا هم دامنه  

. گسترده تر از حمل و نقل را تحت پوشش قرار دهيد و هم پاسخگو نيازها مختلفي از مشتريانتان باشيد 

مثالً ممکن است برا يک مشتر هزينه  حمل و نقل سفارش خيلي اهميت داشته باشد و برا يک مشتر 

. ديگر فقط مدت زمان دريافت سفارش مطرح باشد 



 

برا ارسال سفارشات ثبت شده از طريق پرداخت نقد نياز به اتصال نرم افزار به سيستم حمل و نقل 

نيست و مي توانيد هر روز سفارشات را رأس يک ساعت مشخص پس از آماده و بسته بند کردن ، تحويل 

شرکت حمل و نقل مورد نظر دهيد و هزينه  ارسال را بپردازيد تا سفارشات در سريع ترين زمان ممکن به 

. دست مشتر برسد 

خيلي از فروشنده ها . به شخصه روش فروش نقد را به روش پرداخت هنگام تحويل ترجيح مي دهم 

البته با شرايطي که امروزه در زمينه . اينترنتي همانند من فکر مي کنند و در اين نکته با من هم عقيده هستند 

در کشور ما وجود دارد ، استفاده از سيستم پرداخت هنگام  )مخصوصاً فروش اينترنتي  ( تجارت الکترونيک 

. تحويل در کنار پرداخت نقد مي تواند موجب جذب مشتريان کم اعتماد گردد 

 

ساير روش ها پرداخت نقد مانند واريز وجه به حساب و يا کارت به کارت را به دو دليل 

يکي اينکه با گسترش بحث پرداخت آنالين و بانکدار اينترنتي در بين مردم و . مطرح نکردم 

به خصوص کاربران اينترنتي ، اکثر کساني که دارا کارت بانکي هستند ، مي توانند توسط آن 

دوم اينکه من . خريد اينترنتي داشته باشند پس دو روش ذکر شده منسوخ به حساب مي آيند 

اين دو روش را به دليل اينکه ويژگي ها اصلي خريد اينترنتي يعني صرف زمان کم تر و 

پرداخت راحت تر را زير سؤال مي برد ، به عنوان روش ها پرداخت در يک خريد اينترنتي 

 .نمي دانم 



 

 حاال نوبت آن رسيده است که راجع به دومين و تقريباً فراگيرترين روش پرداخت وجه در خريد و فروش 

: اينترنتي در کشورمان صحبت کنيم 

  

  (COD): پرداخت در هنگام تحويل 

در چند سال اخير شرکت پست جمهور اسالمي ايران برا انجام بهتر خريدها اينترنتي اقدام به راه انداز 

 به معني پرداخت در هنگام تحويل مي Cash On Delivery که مخفف عبارت CODسيستمي با عنوان 

طرز کار اين سيستم به اين صورت است که شرکت هايي با عنوان سرويس خريد پستي با . باشد ،نموده است 

 .شرکت پست طرف قرارداد هستند که در حال حاضر تعداد انها حدوداً پانزده شرکت است 

فروشگاه ها اينترنتي از طريق عقد قرارداد با هر يک از اين شرکت ها بنا بر انتخاب خود ، مي توانند از 

در اين روش پس از ثبت سفارشات به صورت روزانه مأمور . خدمات سرويس پرداخت در محل استفاده کنند 

پست به آدرس اعالم شده از سو صاحب فروشگاه اينترنتي مراجعه کرده و سفارشات را تحويل گرفته و پس از 

طي مراحل معمول، اين مرسوله به دست مشتر مي رسد و هزينه  آن در هنگام تحويل توسط مأمور پست 

وظيفه  ارائه خدمات مالي از جمله تسويه حساب با فروشگاه ها ، امکان مديريت . از مشتر دريافت مي شود 

همان شرکت ها ارائه دهنده   (و رهگير سفارشات و خدماتي از اين دست بر عهده  شرکت ها واسطه 

ضمن اينکه اين شرکت ها برا تشويق فروشنده ها به استفاده از خدمات . مي باشد  )خدمات خريد پستي 

. پرداخت در محل ، خدمات ديگر نيز مانند آموزش و خدمات تبليغاتي نيز به آن ها ارائه مي دهند 

اين روش به دليل اين که در آن ، پرداخت زماني انجام مي شود که مشتر محصول را دريافت کرده است ، از 

نوع و . طرف خريداران در کشور ما با استقبال خوبي مواجه شده است و فراگيرتر از روش پرداخت نقد است 

البته . زمان پرداخت در اين روش باعث شده که اعتماد به آن در ميان خريداران اينترنتي روز به روز باالتر رود 



 

اصلي ترين نقص ها اين نوع پرداخت، دير رسيدن سفارش به ! اين به معنا بي نقص بودن اين روش نيست 

و به طبع آن تسويه حساب طوالني مدت با فروشنده  )حداقل يک تا حداکثر دو هفته  کار  (دست مشتر 

. است 

. مشکالت ويژه  شرکت پست هم که به قوت خود باقي است 

طور که امروز به . اما با همه  اين تفاسير پرداخت در محل ، در بين فروشنده ها نيز جايگاه ويژه ا دارد 

صورت تخميني ده هزار فروشگاه اينترنتي در ايران از آن استفاده مي کنند و گردش مالي که در ابتدا اين 

. بخش گفته شد را دارد 

پيشنهاد من برا کساني که مي خواهند . حمل و نقل در اين روش از طريق شرکت پست انجام مي شود 

فروشگاهي برا عرضه کاال راه انداز کنند اين است که، از هر دو روش پرداخت نقد و پرداخت در محل در 

در اين بين فروشگاه ها بزرگ . کنار هم استفاده کنند تا مشتر بتواند از ميان آن ها يکي را انتخاب کند 

.  برا تشويق مشتريان به خريد نقد از برنامه ها ويژه استفاده مي کنند 

. مثالً برخي از آن ها به ازا يک مبلغ خاص خريد ، سفارش را به صورت رايگان برا مشتر ارسال مي کنند

  )هزينه  حمل و نقل را از مشتر دريافت نمي کنند  (

. يا برخي ديگر تخفيف هايي را در قيمت محصوالت ارائه مي دهند

االن زمان خوبي . شما نيز مي توانيد از اين محرک ها برا ترغيب مشتريانتان به خريد نقد استفاده کنيد 

چون ديدگاه مشتريان به انجام خريدها نقد از طريق اينترنت روز به روز به سمت مثبت . برا اين کار است 

. پيش مي رود 



 

طرف قرارداد  (صحبت هايم در مورد روش پرداخت در محل را با آوردن ليست شرکت ها فعال در اين زمينه 

اين ليست در زمان نگاشتن اين کتاب به اين صورت بوده است و ممکن . به پايان مي رسانم  )با شرکت پست 

 :است حاال که شما آن را مي خوانيد تغيير کرده باشد 

 

آدرس وب سايت شماره تلفن نام شرکت 

 02188680155ايران مارکت سنتر 

02188690154 
www.iranmc.org 

 www.payeganltd.com 02166465122پايگان 

 02144030547پارس پيک 

02144030546 

02144030064 

www.parspeik.ir 

 www.pardakht.ir 03113327770پرداخت 

 www.frotel.com 05116099424فروتل 

 www.ferestande.com 02166576104فرستنده 

 02188829675دو کاج 

02188829395 
www.dokaj.com 

 www.peikavaran.com 04513363650پيک آوران 

 www.hamvar.ir 02813674837هموار 

 02188457504همراه مهر اهورا 

02188432530 
www.ahurapay.ir 

 www.dpay.ir 02177271291د پي 



 

 02188422349هايسل 

02188483190 

02188483189 

www.highsell.ir 

 04413455270ملت مارکت 

04413458399 
www.mellatmarket.com 

 www.iranbn.com 02188328838مبنا 

 www.mahacod.com 02155915567ماها 

 www.webskyiran.com 07412233794آسمان وب 

 www.tagna.ir 02188594128تنگنا 

 02166946515چاپارچي 

02166947497 
www.chaparchy.ir 

 www.lifecup.ir 02122228044جام زندگي 

 www.simo.ir 09357321025سيمو 

 www.ketabbin.com 08118266111کتاب بين 

 02188845492  جمکستا ارتباطات الکترون

02188845493 
www.jabin.ir 

----------------  02813333206 نرها شبکه قزو

 www.safircod.com 04112801109يسنا 

 

 



 

به عنوان آخرين نکته اين مورد را در نظر بگيريد که استفاده از روش پرداخت در محل نيز مستلزم اتصال 

فروشگاه شما به پنل شرکت ارائه دهنده  خدمات است تا سفارشات مستقيم در اختيار شرکت پست قرار 

البته اکثر فروشگاه سازها قابليت اتصال به پنل . بگيرد که اين امر نيز بايد با کمک يک برنامه نويس انجام شود 

.  ها يک يا چند شرکت را دارند  )اصطالحاً وب سرويس  (

حاال که موضوع حمل و نقل مناسب برا تحويل محصوالت و بستر مناسب برا پرداخت مبلغ سفارشات را 

البته با رعايت . فراهم کرديم ، وقت آن رسيده که محصوالت را در ويتريني که فراهم کرده ايم ، قرار دهيم 

. موارد که به برنامه  فروشي که قرار است در مورد آن صحبت کنيم ، کمک کند 

برا قرار دادن محصوالت در فروشگاه ، صرف نظر از نوع فروشگاه ساز سه مورد هستند که مي بايست حتماً 

: آماده کنيد 

متن تبليغاتي برا معرفي کاال يا خدمات   -

 تصاوير با کيفيت از محصول يا مرتبط با خدمات -

 تبليغات گرافيکي و متني برا فروش بيشتر -

هميشه . اما قبل از آن يک نکته را با هم مرور مي کنيم: اکنون با هم به بررسي اين سه مورد مي پردازيم 

. وقتي مي خواهيد اقدام به فروش يک کاال و خدمات کنيد ، ابتدا خود را در جايگاه مشتر قرار دهيد 

اگر شما به اين کاال يا خدمات نياز داشتيد ، از خودتان خريد مي کرديد ؟ 

اگر پاسختان مثبت است پس از نوشتن، اين داليل، بهترين چيزهايي . داليل خود را رو کاغذ بنويسيد 

هستند که مي توانيد به وسيله شان مشتريان را به خريد کاال يا خدمات خود ترغيب کنيد ؛ اما اگر پاسختان 

پس هر چه زودتر آن ها را برطرف کنيد تا بتوانيد . منفي بود ، داليلتان نقطه ضعف ها کاال يا خدماتتان است

. چيزهايي برا تشويق مشتريان به خريد فراهم نماييد



 

شما با مشاهده  يک کاال از . خودتان را جلو ويترين يک مغازه در حال مشاهده  اجناس فرض کنيد 

نزديک مي توانيد خصوصيات آن را تقريباً بفهميد ؛ سپس با لمس کردن و بررسي ها دقيق تر دست به 

 .انتخاب مي زنيد 

خوب حاال ابرها باال سرتان را پاک کنيد و به اين موضوع فکر کنيد که هنوز علم آن قدر پيشرفت نکرده 

پس بايد چه کار ! است که بتوان از طريق اينترنت چيز را لمس کرد و يا نمونه  آن را به صورت واقعي ديد 

کرد ؟ 

سؤال خوبي است ؟ بايد حس لمس کردن و مشاهده از نزديک را از طريق متون تبليغاتي ، تصاوير و گرافيکي 

. همين مورد در معرفي خدمات نيز صدق مي کند . که برا معرفي محصول بکار مي بريد به مخاطب القا کنيد 

مثل اينکه االن  (! حاال مي خواهم نکاتي را بگويم که با آن ها بتوانيد متن ها تبليغاتي جادويي بنويسيد 

  )! خودم بايد ابرها باال سرم را پاک کنم 

  

برخالف چيز که برخي به آن اعتقاد دارند ، مردم به صورت ناخواسته در مقابل  : صادقانه و کامل بنويسيد

اين کار شايد . هيچ وقت سعي نکنيد با دروغ چيز را به ديگران بفروشيد . صداقت تحت تأثير قرار مي گيرند 

در کوتاه مدت باعث کسب سود برايتان شود اما در دراز مدت تأثير جز بي اعتماد مشتريان و نابود کسب 

سعي کنيد اطالعات دقيق و صحيح را در اختيار . ، نخواهد داشت )که بدترين اتفاق ممکن است(و کارتان 

طور بنويسيد که مشتر شما را به عنوان فروشنده نبيند ؛ بلکه شما را دوستي راهنما . مشتر قرار دهيد 

 .برا درست انتخاب کردن بداند 

 حتماً متوجه شده ايد که اين (digikala.com)اگر تا به حال گذرتان به وب سايت ديجي کاال افتاده باشد 

سايت به جا اينکه بخواهد مخاطب را با جمالت فريبنده به خريد تشويق کند ، هميشه سعي مي کنند 



 

همين موضوع نيز دقيقا باعث پيشرفت و درآمد باال اين وب . اطالعات کامل و دقيق را در اختيار او قرار دهد 

.  سايت شده است 

در واقع چيز که ديجي کاال از ابتدا به مشتريان اعالم کرده و مي کند اين است که کار اين وب سايت نقد و 

مخاطب با ورود به اين سايت بالفاصله . بررسي کاال ديجيتال مي باشد و فروش در مرحله بعد قرار مي گيرد 

با گزينه ها و تشويق ها گوناگون خريد مواجه نمي شود ، بلکه چيز که بيشتر نظر او را جلب مي کند 

حتي محصوالتي که برا عرضه فعالً موجود . بررسي ها ارائه شده  کامل و صادقانه  محصوالت است 

اين موضوع به صورت ناخودآگاه در مخاطبان ايجاد اعتماد کرده و به خريد در مرحله  دوم منجر مي ! نيستند 

. شود

پس سعي .  مشتريان اول به دنبال اطالعات هستند و همين کسب اطالعات است که به خريد منجر مي شود 

بخش بزرگي از . کنيد اين شما باشيد که اطالعات کامل تر را در اختيار آن ها قرار مي دهيد ، نه رقيبانتان 

 (برنامه  فروش شما بايد يافتن راه ها جديد برا ارائه  بهترين اطالعات و خدمات در مقايسه با رقيبانتان 

. به مشتريان باشد  )و حتي خودتان 

  

متون بلند تر در مقايسه با .  سعي کنيد تا حد ممکن اطالعات کاملتر را به مشتر بدهيد :بيشتر بنويسيد 

به اين . اين نکته قبالً در مورد چند محصول آزمايش شده است . متون کوتاهتر فروش بيشتر را در بردارند 

صورت که يک محصول با دو متن تبليغاتي متفاوت ، يکي بلند و ديگر کوتاه ، در دو وب سايت قرار داده شده 

.  و به صورت يکسان رو هر کدام از اين وب سايت ها ترافيک ايجاد گرديد 

حتي علي رغم اينکه قيمت باالتر . نتيجه اين بود که متن تبليغاتي بلندتر و کامل تر فروش بيشتر داشت

!  نيز نسبت به محصول مشابه يافتن کوتاهتر دارا بود



 

اطالعات بيشتر و کامل تر چيز است که مي تواند ضمن اينکه اعتماد مشتر را جلب کند او را به خريد 

. ترغيب و تشويق نمايد 

 

آن ها به نکات ريز نگارشي .  خريداران بسيار حساس هستند :نکات نگارشي را در نوشتن متن رعايت کنيد  

اين نکته را در نظر داشته باشيد که ضعف نگارشي در متن حتي ممکن است باعث سردرگمي . توجه مي کنند 

. کساني شود که در حال خواندن متن هستند و طبيعتاً اين امر در فروش يک محصول تأثير منفي خواهد داشت

از جمله نکاتي هستند که حتماً بايد به ... رعايت دستورات زبان ، استفاده  مناسب از عالمت ها دستور و 

پس به . در نظر داشته باشيد که شما بايد با نوشته  خود با مشتر حرف بزنيد . آن ها توجه داشته باشيد 

! شما يک فروشنده هستيد. مکث ها و هيجان ها متني که مي نويسيد هم مانند حرف زدنتان اهميت دهيد 

 

اغلب مي توانند نويسنده ها  )مخصوصاً روزنامه نگاران خوب  ( خبرنگاران خوب :مانند يک خبرنگار بنويسيد 

آن ها با زمان و آگاهي . در واقع خبرنگار ها هم اخبار خود را به مخاطبان مي فروشند . تبليغاتي خوبي باشند 

. مخاطبان معامله مي کنند 

اين ارزش ها شش مورد اصلي هستند و دو تا چهار . مبحثي در خبرنگار وجود دارد به نام ارزش ها خبر 

. اما تقريباً همه  خبرنگاران درباره  شش مورد اصلي متفق القولند . مورد هم عناوين فرعي آن مي باشند 

: اين شش مورد عبارتند از 

مثل نوشته . تعداد افراد بيشتر را در برگيرد ارزش بيشتر دارد  )خبر  (هر چه يک نوشته : دربرگير  -

 .ا درباره  يک کشور در مقايسه با نوشته ا درباره  يک شهر يا روستا 

 



 

هر چه يک مطلب از نظر زماني تازه تر باشد ، برا مخاطبان از ارزش باالتر نسبت به مطالب : تازگي  -

 .محصوالت و خدمات تازه هم همينطور هستند . قديمي تر برخوردار است 

 

 .وجود عددها بزرگ در يک مطلب باعث جذاب تر شدن آن برا مخاطبان آن مي شود : فراواني  -

  

آن ها همچنين دوست دارند از محصوالت و . مردم دوست دارند در مورد افراد مشهور بدانند : شهرت  -

به خاطر همين است که آن ها از برندها . خدماتي که افراد مشهور از آن ها استفاده مي کنند ، استفاده نمايند 

 .برندها هم دارا شهرت هستند و شامل اين ارزش مي شوند . استقبال مي کنند 

همين طور نکات جالب در مورد يک . مخاطبان مطالب و متن ها جالب را دوست دارند : استثنا و شگفتي  -

 .محصول را 

 

اختالف و درگير هم مورد ديگر است که مخاطبان نسبت به آن حساس هستند و به آن توجه : برخورد  -

اما اين مورد درباره  نوشتن متن تبيلغاتي نسبت به موارد ديگر از کارايي کم تر برخوردار است . مي کنند 

مگر در مورد که بخواهيد محصول يا خدمات خود را با رقبايتان مقايسه کنيد که ممکن است باز خطرناکي .

 .باشد 

 
 

موارد فوق در حرفه  خبرنگار با عنوان ارزش ها خبر اصلي شناخته مي شوند و در نگارش يک خبر، 

.  فوق العاده مورد توجه يک خبرنگار يا روزنامه نگار هستند 



 

اگر بخواهم يکي از     ارزش . شما هم سعي کنيد به اين نکات توجه کنيد، تا بتوانيد تأثير گذارتر بنويسيد 

پيشرفت نيز يکي از موارد است که مردم . ها خبر فرعي را نيز نام ببرم، پيشرفت را انتخاب مي کنم 

... مانند پيشرفت کشور در زمينه  صنايع فضايي و . دوست دارند درباره  آن بشنوند 

  

هر .  هميشه از به کار بردن لغات نامفهوم و سنگين در متن ها تبليغاتي خود بپرهيزيد :ساده بنويسيد 

چيز که برا مخاطب قابل درک نباشد و ذهن او را از پرداختن به مفهوم اصلي متن دور کند ، او را از خواندن 

. ادامه متن، منصرف مي کند

شايد اين کار در ابتدا کمي سخت باشد ، اما با گذشت زمان و تمرين و نوشتن . کلمات را با دقت انتخاب کنيد 

. ذهن مخاطب را درگير هضم کلمات سنگين نکنيد . متن ها گوناگون تبديل به يک عادت خواهد شد 

 

 ابتدا هر متن تبليغاتي فرصتي است که شما مخاطب را به ادامه  خواندن و :ابتدا و انتها قو تر بسازيد 

.  در نهايت خريد محصول يا خدمات تشويق کنيد 

 کلمه  اول متن حس کنجکاو و 60سعي کنيد در ! مسلماً شما نمي خواهيد اين فرصت را از دست بدهيد 

هيجان را طور در مخاطب تحريک کنيد که او با رغبت بيشتر به خواندن ادامه  متن بپردازد مي توانيد 

در ادامه  متن اطالعات بيشتر را آن طور که گفته شد، در اختيارش قرار . متن را با چند سؤال شروع کنيد 

. دهيد 

. پس بايد دقت کنيد که مخاطب را رو باند فرود صحيح بنشانيد. پايان يک متن تبليغاتي نقطه  فرود است 

طور که مخاطب احساس کند ، اگر از شما خريد نکند . سعي کنيد آخرين جمله ها را تأثير گذارتر بنويسيد 

مطرح کردن يک سوال در پايان يک متن تبليغاتي مي تواند به عنوان يک . يک فرصت را از دست داده است 



 

ما انسان ها اغلب از رو کنجکاو و تجربه دست . تکنيک برا کنجکاو نگه داشتن ذهن مخاطب کمک کند 

. به يک خريد مي زنيم 

  

 ( همانطور که در توضيحات صادقانه نوشتن گفتم بايد سعي کنيد که خريدار :دوستانه نوشتن را فراموش نکنيد 

اين امر را با دوستانه نوشتن به خريدار ! شما را به عنوان يک دوست راهنما ببيند نه يک فروشنده  )مخاطب 

شما بيشتر به آن ها نياز . هيچ وقت سعي نکنيد که خودتان را باالتر از مشتريانتان نشان دهيد . نشان دهيد 

. خريداران ترجيح مي دهند از دوستانشان خريد کنند . داريد و آن ها نيز اين موضوع را مي دانند 

 

 برتر ها محصول يا خدماتتان نسبت به رقبا چيست ؟ سعي کنيد آن :بيشتر رو نقاط قوت تمرکز کنيد 

توضيحات کاملي را درباره  اين نقاط قوت در اختيار مشتر . ها را به بهترين شکل به خريداران نشان دهيد 

پس اگر محصول يا خدماتتان دارا نقاط ضعفي نيز . البته قرار شد که با مشتر صادق باشيم . قرار دهيد 

. هست آن را در جايي در متن ذکر کنيد ؛ اما بيشتر رو نقاط قوت مانور دهيد 

 

.  همانطور که گفته شد، متن ها طوالني تر فروش بيشتر دارند:جمالت و پاراگراف ها کوتاه به کار ببريد 

. سعي کنيد متن بلندتان را از جمله ها و پاراگراف ها کوتاه تشکيل دهيد . حال نکته  ديگر را مي گويم 

متن ها شلوغ و . به عبارتي ديگر ، خلوت تر بنويسيد . به مشتر اجازه  نفس کشيدن و فکر کردن بدهيد 

. حوصله سر بر کمکي به باال بردن ميزان فروش شما نمي کنند 

 



 

 تجربيات اشخاصي که قبالً از محصول يا خدماتتان استفاده :نظرات و ديدگاه ها مشتريان سابق را بازگو کنيد  

اين نظرات و تجربيات شامل موارد مثبت و منفي است که ميتواند به مشتريانتان برا . کرده اند را نقل کنيد 

مطمئن باشيد اين لذت بخش . هميشه سعي کنيد به فکر کمک به مشتريانتان باشيد . انتخاب بهتر کمک کند 

. ترين و سريع ترين راهي است که شما را به پول مي رساند 

 

حاال زمان آن رسيده که به سراغ . فکر مي کنم که در مورد متن به اندازه  کافي با هم صحبت کرديم 

در ادامه نکاتي را در مورد استفاده از تصاوير و ساير موارد گرافيکي برا معرفي يک محصول يا . گرافيک برويم 

: خدمات بيان مي کنم 

 

 همانطور که قبالً گفته شد، ما بايد حس مشاهده  از نزديک را :تصاوير کامل و از زوايا مختلف به کار ببريد 

پس سعي کنيد تصاوير را از زوايا مختلف . در مورد يک محصول از طريق متن و تصاوير به خريدار القا کنيم 

. از يک محصول برا خريدار نمايش دهيد تا بتواند آن را بيشتر بررسي کند 

 

 وجود تصاوير با کيفيت پايين باعث مي شود تا خريدار نسبت به :از تصاوير با کيفيت باال استفاده کنيد 

خودتان شايد با اين موضوع مواجه شده ايد که دو محصول با تصاوير مختلف در دو . فروشنده بي اعتماد شود 

شما به کداميک . وب سايت يکي با کيفيت باال و ديگر با کيفيت پايين ، برا فروش قرار داده شده باشند 

هميشه برا . اعتماد مي کنيد ؟ برا داشتن تصاوير با کيفيت برا معرفي محصول يا خدماتتان وقت بگذاريد

اين موضوع ناخودآگاه به مشتريانتان نشان خواهد داد که برا آن ها و کسب و . کسب و کارتان وقت بگذاريد 

 .کارتان ارزش قائليد



 

 

 حتماً اين اجازه را به خريداران بدهيد که بتوانند رو :رو تصاوير بگذاريد  )ZOOM(امکان بزرگنمايي  

در سال ها اخير ايده هايي برا بزرگنمايي تصاوير محصوالت فروشگاه ها اينترنتي به . تصاوير زوم کنند 

 .کار گرفته شده اند که مي توانيد به راحتي آن ها را در فروشگاه خود داشته باشيد 

 

 روانشناسي رنگ ها موضوع مهمي است که پيشنهاد ميکنم در مورد آن :به رنگ بند توجه داشته باشيد 

سعي کنيد با استفاده از تکنيک ها روانشناسي رنگ ها ، ترکيب هايي را بسازيد که مخاطب را . مطالعه کنيد 

در زير خاصيت برخي از رنگ ها را با هم . در اين مورد حتماً با يک يا چند گرافيست مشورت کنيد . جذب کند 

 :مرور مي کنيم 

 

. حس فضا بزرگتر و بيشتر . نشان سرما . سمبل پاکي و معصوميت : سفيد 

زود باعث  (. برانگيختن اشتها و حس گرسنگي به علت افزايش سوخت و ساز بدن . جلب توجه بيشتر : زرد 

 )خستگي مخاطب مي شود 

. رنگ مناسب برا جلب توجه بيشتر . ايجاد انرژ ؛ هيجان شوق و گرما : نارنجي 

 .  )حتي خشم  (تحريک کننده  احساسات قو . سمبل عشق و حرارت : قرمز 

! البته در صورت برخورد مکرر با اين رنگ ، تأثير آرامش برعکس مي شود . نماد عشق و آرامش : صورتي 

ضد اشتها  . نماد نظم و صلح و امنيت . ايجاد حس آرامش و اعتماد: آبي 

. نماد خوشبختي و آرامش . باعث کاهش استرس مي شود . طبيعت و سالمت : سبز 

. سمبل ثروت ، عقل و وفادار است : ارغواني 



 

. تحريک کننده  حس قدرت و  اطمينان . نشانه  طبيعي بودن : قهوه ا 

در عين حال نماد . ايجاد کننده  جذابيت جنسي . نماد قدرت . رنگ پرطرفدار . رنگ بسيار رسمي : سياه 

. ترس و وحشت نيز هست 

رنگ ها . ترکيب ها رنگ متناسب در هنگام مراجعه به وب سايت شما احساس بهتر به خريدار مي دهند

. به شرط اينکه در جا درست خود استفاده شوند . مي توانند مطلب شما را بهتر به مخاطب منتقل کنند 

 

 امروزه نقش ويدئوها در دنيا بازاريابي اينترنتي غير :از ويدئو برا معرفي محصول يا خدماتتان استفاده کنيد  

با نگاهي به آمار وب سايت يوتيوب ، بزرگترين سايت اشتراک گذار ويدئو در اينترنت ، مي . قابل انکار است 

.  توان فهميد که مردم چقدر به ويدئوها اهميت مي دهند 

پس چرا ما به آن ها اهميت ندهيم ؟ اهميت ويدئوها در بازاريابي اينترنتي به حد است که ويدئو مارکتينگ به 

 .عنوان شاخه  جديد از علم بازاريابي به سرعت در حال پيشرفت در دنيا مجاز است

 توانستند با (varchin.net) و فروشگاه ورچين ( digikala.com)به عنوان مثال فروشگاه ديجي کاال  

به طور که در مورد آمار فروش ديجي . استفاده از ويدئو ميزان فروش خود را به ميزان قابل توجهي باال ببرند 

کاال پس از افتتاح شبکه ويدئويي معرفي محصوالت ، تخمين افزايش حداقل دو برابر توسط برخي از 

. کارشناسان مطرح شد 

ناگفته . بزرگترين تأثير ويدئوها را مي توان افزايش فوق العاده  اعتماد خريداران به يک وب سايت دانست 

نماند که موتورها جست و جو گر نيز با رو باز از ويدئوها استقبال ميکنند و بخش ويژه ا را به آن ها 

. اختصاص داده اند 

 



 

 
 

 برا ساخت يک ويدئو جهت معرفي يک محصول ، خدمات و يا حتي يک وب سايت ، نياز نيست که حتماً از 

برا اين کار مي توانيد از يک موبايل دارا دوربين با کيفيت و يا يک . تجهيزات حرفه ا استفاده کنيد 

.  با قابليت فيلمبردار استفاده نماييد (compact)دوربين عکاسي جمع و جور 

اين موارد را به . همچنين نياز نيست که در ابتدا کار از تکنيک ها فيلم بردار حرفه ا استفاده کنيد 

خالقيت چيز است . البته هيچ گاه خالقيت را فراموش نکنيد . مرور زمان و با تجربه کردن خواهيد آموخت 

.  که مي تواند خيلي سريع خريداران را تحت تأثير قرار دهد 

فراموش نکنيد که در ويدئوها نيز سعي کنيد اطالعات کامل و دقيق در اختيار .پس مي توانيد سريعتر بفروشيد 

شايد چيزهايي باشند که آوردن آن ها در متن سخت باشد اما با تصوير بتوان آن ها را . مخاطبان قرار دهيد 

. البته بر عکس اين مورد هم امکان پذير است .راحت تر بيان کرد 



 

پس از فيلمبردار از محصول و قابليت ها و کارکرد آن ، مي توانيد به وسيله  نرم افزارها ويرايش ويدئو ، 

ترکيب کنيد و نتيجه  نهايي را ... تصاوير آماده شده را با عکس ها مختلف ، توضيحات احتمالي، موسيقي و 

. به عنوان ويدئو رو سايت ، در کنار توضيحات محصول مورد نظر منتشر کنيد 

: برا ترکيب ، ويرايش وساخت ويدئوها مورد نظر خود مي توانيد از نرم افزارها زير استفاده کنيد 

 

VideoSpirit Pro:: است که شما ييدئو و هال فال و تبدشرا و نرم افزارها بران از ساده ترک 

. د انجام دهدئو وک  را بر رو برش، چسباندن و جداسازات عملد توان م آن به راحتتوسط ابزارها

 کاربران بتوانند از آن ها استفاده م داده تا در صورت لزو افکت جالب هم در خود جا ابزار کوچک تعدادنا

 نهمچن.  رود نرم افزار به شمار من ا هات از قابلگر د مختلف هم بخش از فرمت هابانپشت. ندنما

VideoSpiritش به خواسته هاع سردن رس را برا برخوردار است که هر کاربر جذاب از واسط کاربر 

  تواند برا باشد که م ملم استخراج صدا از فيي نرم افزار توانان اگر دد کلتقابل.  دهد مار

 .رد کاربران مورد استفاده قرار گ مورد عالقه  هاک موزدئو از وکاستخراج موز

 

 :VideoSpirit Pro نرم افزار د کل هاتقابل

  جذابواسط کاربر- 

  مختلفسازگار با انواع فرمت ها- 

 گرکد ها به لم چسباندن تکه فا دنامکان بر- 

  هاسرنو ز همسان سازتقابل- 

  مختلف و موجود در نرم افزار استفاده از افکت هاتقابل- 

  هالم ساده فشراامکان و- 



 

 دئوها استخراج صداها از وتقابل- 

 ندوز مختلف وسازگار با نسخه ها- 

 

 
تصوير از محيط برنامه 

 

Ashampoo Video Styler  : از توابع و ار بس آسان و حاو آل با رابط کاربرده برنامه اک 

 Ashampoo Video Stylerبه عنوان مثال با .  استلم به فق افزودن موس شما برااز مورد نلترهاف

 شده را در فرمت جه نتلمف و د خود اضافه کنود را به ونه پس زمق موسا متعدد و لترها فد توانم

 و آهنگ ييود و برنامه کاربران قادر خواهند بود تا افکت هانبا ا. د کند تول خروج برا مختلفها



 

 ندر ا.  خود بپردازندقه آن ها مطابق سلز ساريي به تغن خود اضافه کرده و همچنپ را به کلنه پس زمها

  براFacebook ا و YouTube خود را در ود وک تا تنها با چند کلت داشد امکان را خواهنبرنامه ا

 .د بگذارشدوستان خود در هر نقطه از جهان به نما

 :Ashampoo Video Styler نرم افزار د کل هاتقابل

 کاربرد آسان- 

 ... نور، کنتراست و متنظ- 

 نه پس زمقافزودن افکت و موس- 

 لم همزمان چند فکدگذار- 

 YouTube به لمارسال ف- 

 MyVideo ا Facebook در فرمت ود وجادا- 

  لمسش از صفحه نمابانپشت- 



 

 
تصوير از محيط برنامه 

 

نرم افزارها باال را به همراه نرم افزار ها کاربرد ديگر، مي توانيد از وب سايت پي سي دانلود به آدرس 

.  دريافت کنيدwww.p30download.comاينترنتي 

. پس از ساخت يک ويدئو از انتشار آن در سايت ها اشتراک گذار ويدئو و شبکه ها اجتماعي غافل نشويد

راه تقريباً کم هزينه تر برا جايگزيني ويدئو . اگر امکاناتي برا ساخت ويدئو در اختيار نداريد نگران نباشيد 

پادکست ها برنامه ها صوتي هستند که از طريق اينترنت منتشر       مي شوند ؛ . نيز وجود دارد ؛ پادکست

برا ضبط يک پادکست شما فقط به يک ميکروفن ساده و نرم افزار برا ضبط و . مانند راديوها آنالين 

. Cool Record Editويرايش صدا نياز داريد ؛ مانند نرم افزار 



 

Cool Record Editمنحصر به فرد برا هاژگ و وشرفته پ با ابزارها کامالً حرفه ا نرم افزار  

 برنامه و اتصال نبه عنوان مثال شما به کمک ا.  باشد موتر کامپک مختلف  هاضبط صدا از ورود

 نرم نا. ديي ضبط صدا نمابه اقدام ستم سگر د ها ورودا از پورت ها و ک هرقدستگاه ضبط خود از طر

 صدا، اعمال افکت، ل تبد، صوت هال فاشگررا ور نظگر ضبط صدا از امکانات دژگافزار عالوه بر و

 . باشد برخوردار مزن...  و  پردازش دسته ا، صوتل فاش نما، صوت از انواع فرمت هابانپشت

 

 :Cool Record Edit نرم افزار د کل هاتقابل

  صوت ورود دستگاه هاگر و دکروفون ابزار قدرتمند ضبط صدا از مدارا- 

  زمان بند ضبطدارا- 

 ... و ب برش، حذف، اضافه، ترک، کپشراشامل ابزار و- 

 amplify ،normalize ،equalizer ،envelope ،reverb ،echo ،reverse اعمال افکت مانند تقابل- 

rate conversion 

  مناسبکاستفاده آسان از نرم افزار به کمک ظاهر گراف- 

  مختلف صوتلترها استفاده از فييتوانا- 

 wav ،mp3 ،wma ،vox ،gsm ،aif ،ogg ،cda  صوت از انواع فرمت هابانپشت- 

  صوتش به صورت نوار نما صوتل فاشنما- 

 گرکد به  مختلف صوت فورمت هال تبدتقابل- 

  پردازش دسته اتقابل- 

 CD ripperشامل - 

 Cd  بر رو ابزار کپدارا- 



 

 
تصوير از محيط برنامه 

 

. اين نرم افزار را نيز مي توانيد از وب سايت پي سي دانلود دريافت کنيد

شايد پادکست نتواند به اندازه  ويدئو در ذهن مشتر تأثير بگذارد اما تجربه ثابت کرده که مي تواند تا حد 

از پادکست ها مي توانيد در کنار ويدئو نيز . خالقيت را فراموش نکنيد . خيلي زياد نظر مخاطبان را جلب کند 

راه ديگر که مي . سعي کنيد پادکست ها را به صورت پيام ها تجار راديويي جالب بسازيد. استفاده کنيد 

مي توانيد با نمايش تصاوير مثالً از طرز . توانيد به جا ويدئو از آن استفاده کنيد، ترکيب صدا و عکس است 

همراه با موسيقي برا تأثير گذار تر بودن  (کارکرد يک محصول و قابليت ها آن و همزمان توضيح درمورد آن 

برا ! نامش را کليپ يا هر چه دوست داريد مي توانيد بگذاريد .يک برنامه  ترکيبي توليد و استفاده نماييد  )

ساخت همچنين چيز مي توانيد از آن نرم افزارها ويرايش و ساخت ويدئو که برايتان معرفي کردم استفاده 

. نماييد 



 

درکنار همه  اين ها شما مي توانيد از کارايي ها و قابليت ها محصوالتي که مي خواهيد بفروشيد، 

. اينفوگرافيک بسازيد

اينفوگرافيک يکي از بهترين روش ها ارائه . واژه  اينفوگرافيک به تازگي به وب فارسي راه پيدا کرده است 

.  در اين روش شما با استفاده از تصاوير ثابت با مخاطب حرف مي زنيد. مطلب در دنياست 

من به شخصه برا ارائه  رزومه  کار ، معرفي يک پروژه و يا ارائه يک ايده جديد سعي مي کنم تا از 

. اينفوگرافيک استفاده نمايم

همچنين برا بيشتر دانستن در مورد ! بهتر است تا برا شناخت بهتر اينفوگرافيک از خودش کمک بگيريم 

ضمن اينکه توضيحات زير نيز برگرفته از .  مراجعه کنيد infograph.irاين روش مي توانيد به وب سايت 

. همين وب سايت است 

 

 نگاره ها در نا . اطالعات و داده ها هستندر تصوشگران اطالع رسان نماک ها گرافا  ها کنفوگرافا

 .شوند  داده ها است، استفاده مع سرا ساده و ح به توضاز که نييجاها

 از اطالعات را که  کوتاه حجم قابل توجه با نگاهننده بشود  اطالع رسان باعث مک ها از گرافاستفاده

  کند و حتافت در بصرق از طر دهد، به سادگل را تشکيي آن ممکن است مقاله بلند باالشکل نوشتار

 .آن را به خاطر بسپارد

با گذشت زمان و . افت ن نخست داخل غار انسان ها توان در نگاره ها ها را مکنفوگراف اناول

 که اواخر سال به گونه ا.  به خود گرفتند  تر تر و کاربرد ها جنبه علمکنفوگراف بشر ، اشرفتپ

.  استفاده نمودکنفوگراف خود از ا مسائل علمح ها و تشرده اان ب برانچ لئوناردو داوالد م1400

 مورد لوستر سامل و و تجاراس ، در کتاب اطلس س مدرن و کاربرد هاکنفوگراف ان از نخستک



 

 داده ح را توض18 اقتصاد انگلستان قرن ،له ا م و چارت هاستوگرام ها کتاب توسط هنا. استفاده قرارگرفت

 .بود

 و اطالعات را به ا اشان ارتباط محت.  دارد اطالعات به صورت بصرره و ذخل به تحلادمغز ما عالقه ز

 اول به زچه چ- د فکر کنونز مثال به سه لغت مداد، تلفن و تلوبرا.  نه لغوکند  مره ذخشکل بصر

 آنها؟ پس همانطور که کز به شکل فا دکن  لغات فکر من دهنده ال به حروف تشکا آد؟آ ذهنتان م

 مغز ما به مراتب آسانتر از  داده ها و اطالعات برا و بصرکز صورت فرادگ درک و دکن مشاهده م

 . آنها استفهم شکل نوشتار

  

 

 

:  کنم کاملتر معرفک گرافنفو اک را با کنفوگراف کنم که بهتر است تا افکر م



 

 



 

نکته  مهمي که بايد هميشه به آن توجه داشته باشيد اين است که هميشه بر رو تصاوير ، ويدئوها ،  

اين .اينفوگرافيک ها که برا معرفي محصوالت فروشگاهتان توليد مي کنيد، آدرس وب سايتتان را قرار دهيد 

جذب مشتر از خارج از وب . روش يکي از رايج ترين روش ها برا جذب بازديد و ايجاد برند در اينترنت است 

.  در واقع اين کار است که انجامش مي دهيد! سايت

اين کار را مي توانيد با استفاده از نرم افزارها مختلف انجام دهيد؛ مثالً از فتوشاپ استفاده کنيد، و يا در 

هنگام ويرايش ويدئوها با استفاده از نرم افزارهايي که معرفي شد، آدرس وب سايت خود را در     گوشه ا از 

.  تصوير و اول و آخر ويدئو قرار دهيد 

نقش  )خريداران  (حاال ديگر متوجه شديم که فعاليت ها گرافيکي تا حد زياد در اعتماد ساز مخاطبين 

تبليغات . پس بايد در ساخت تبليغات گرافيکي برا محصوالت خود نيز موارد مشخصي را رعايت کنيد . دارد 

گرافيکي شامل پوسترهايي از محصول که شما مي خواهيد در وب سايت خود نمايش دهيد و همينطور بنرها 

 در ابعاد گوناگون و همچنين فرمت ها مختلف ، ترکيبي از (Banner)بنرها تبليغاتي . تبليغاتي است 

تصاوير و متون تبليغاتي هستند که برا هدايت خريداران از وب سايت ها ديگر به صفحه  مربوط به 

. به کار مي روند  )و يا صفحه  اصلي فروشگاه  (محصول 

: در طراحي بنرها تبليغاتي مي بايست به چند نکته توجه کنيد 

  

با توجه به .  يکي از مهمترين ويژگيها يک بنر تبليغاتي کم حجم بودن آن است :سبک و کم حجم بودن 

سرعت اينترنت و ميزان پهنا باند درکشورمان ، بايد طور بنرها تبليغاتي را طراحي کنيد که اکثر کاربران 

. قادر باشند آن را مشاهده کنند 



 



 

امروزه .  جذابيت اولين چيز است که باعث مي شود تا يک کاربر ، يک بنر تبليغاتي را مشاهده کند :جذابيت  

پس . کاربران در اينترنت به صورت غير قابل پيش بيني با حجم وسيعي از بنرها و متون تبليغاتي مواجه هستند 

اگر مي خواهيم تا کاربران را به سو خود جلب کنيم مي بايست بنرها تبليغاتي جذاب را برايشان به نمايش 

 .باز هم اصرار مي کنم که خالقيت را فراموش نکنيد . بگذاريم 

بنرها متحرک را مي . در بين بنرها ثابت و متحرک ، بنرها تبليغاتي متحرک جذابيت بيشتر دارند 

.  طراحي و پياده ساز کرد  )گيف( gifو  )فلش( swfتوان در دو فرمت 

بنرها فلش چون به صورت انيميشن ها زنده طراحي مي شوند ، چشم گير تر هستند ؛ اما کاربران برا 

رو  )افزونه  آن برا سرورگرها مختلف  (تماشا اين نوع بنرها مي بايست نرم افزار فلش پلير را 

البته امروزه با توجه به وسعت کاربرد اين فرمت در دنيا مجاز ، اکثر . کامپيوتر خود نصب داشته باشند 

. کاربران از اين نرم افزار استفاده مي کنند 

 Bannershop Gifاگر خودتان قصد ساخت بنرها تبليغاتي متحرک را داريد، مي توانيد از نرم افزار          

Animator برا طراحي بنرها با فرمت gifتوضيحات زير در مورد اين نرم افزار را برايتان از .  استفاده کنيد

:  بازگو   مي کنم www.download.irسايت دانلود فارسي به آدرس اينترنتي 

Bannershop GIF Animator که در اکثر نرم  کل هات نرم افزارهاست که عالوه بر قابلن از اک 

  مار بنرجذاب اما ساده و سبک ک  شکل ممکن کاربر را در طراحنافزارها هم موجود است به ساده تر

 عمل شرفته کند قادر است تا به صورت پ مبان به طور کامل پشتGIF نرم افزار که از فرمت نا. دهد

 يي در حجم صرفه جو قابل توجهزان به مر تصاو سازنه قادراست تا با بهنهمچن.  را انجام دهدشراو

 ابزار به صورت ن از مراحل عملکرد اار مشاهده نشود ؛ بستف در ک وجه کاهشچ که به هکند در حال

Wizardدر آسان بودن کار با نرم افزار خواهد داشتاد مورد هم کمک زن شده که هم طراح  .



 

Bannershop GIF Animatorبرد ؛ نکته قابل توجه در مورد  هم بهره م جذابار بس از واسط کاربر 

 Adobe و Corel Draw ر نظ قدرتمند خاص با نرم افزارها نرم افزار سازگار و هماهنگنا

Illustratorهات نرم افزار قابلن ابرا.  سازد هم آسان مک گراف ها حرفه ا است که کار را برا  

 يي حرکات و جا به جاف کنند ، کار تعر کار کمک مجه از آن ها به نتک شده است که هرف تعرمتفاوت

 به آموزش خاص نخواهد از وجه نچ شود و به ه هرچه تمام تر انجام م به سادگGIF شنم انکها در 

 گونه ن از نحوه کار با ااد که اطالعات زن فرمت بهره ببرند و هم ان خواهند از ا که هم م کاربران؛داشت

 ارائه  آن به تازگ۵ که نسخه Bannershop GIF Animator آن ها را ندارند  و نحوه طراحفرمت ها

 . باشد مناسبار بسنه تواند گزشده م

 

  :Bannershop GIF Animator v5.1.2.0 نرم افزار د کل هاتقابل

  از نرم افزاررسهولت در بهره گ- 

  و متحرک ساز طراحنه در زميي به آشناازعدم ن- 

 GIF فرمت شرا ساخت و وسازگار کامل برا- 

  مترحکر ها و تصاونه متحرک ، پس زم انواع بنرها ، دکمه هاطراح- 

  کاهش حجم برار تصاو سازنهبه- 

 ر مختلف تصو با فرمت هاسازگار- 

 ر تصوک کامل شرا و الزم برا هاتقابل- 

 ت استفاده در وب سا عکس براک لتبد- 

 Adobe Illustrator و Corel Draw ر نظييسازگار با نرم افزارها- 

 ک به صورت اتوماتHTML  کدهاجادامکان ا- 



 

 ۷ محبوب ندوز و وستا وندوز از جمله وندوز مختلف وسازگار با نسخه ها- 

 
تصوير از محيط برنامه 

 

.  استفاده کنيدFlash banner 123مي توانيد از نرم افزار  )swfفرمت (همچنين برا طراحي بنرها فلش 

. اين نرم افزار را از سايت پي سي دانلود دريافت کنيد

123 Flash Bannerمانند يياگر با نرم افزار ها.  دهد است که ساخت بنر فلش را انجام م نرم افزار 

Flash ا SwishMaxد، کن را خود طراح بنر فلش حرفه اک د خواه من همچند، نداريي آشنا 

 و حرفه با فلش زک شما  برات به سرعک نرم افزار تنها با چند کلنبا ا. د آن ها نداررادگ به از نگرد



 

 با بنر سه در مقاار بسا مدرن با مزاتالج دغ تبلله وسک Flash Banner 123.  کند م طراحا

 .  استJPG ا GIF مانند  معمولک گرافها

 بنر د کردن مراحل معدوبعد از ط. د کنرو پحات بنر را انتخاب کرده و از توض از قالب هاکفقط 

 هر صفحه  و عکس را برانه رنگ زمد، متن را وارد کن به سادگد توانشما م.  شودشما ساخته م

 شنم و افکت انت مختلف، سبک، موقع و فونت هاد اضافه کن پاراگراف متنن چندد،جداگانه قرار ده

 Adobe Flash آن کامل شد آن را در فورمت  بنر و ساخت درونوقت. د هر پاراگراف قرار دهمختلف برا

movie ،GIF image ،GIF imageنشر ق از طر Wizardآن را در رهپس از ذخ. د خارج کن Host 

 .د جلب کنتتان را به ساشتر ب چشم هاد نرم افزار قادرنبا ا. دخود قرار ده

 

 :Flash Banner 123 نرم افزار د کل هاتقابل

  ساخت بنر انتخاب آنها برات متنوع در کتابخانه برنامه و قابل قالب هادارا- 

  بنر بر رونک قرار دادن لييتوانا- 

  ساخت بنر براGif ،BMP ،JPEG  استفاده از عکس هاييتوانا- 

  جذابشنمقرار دادن افکت ان- 

 Adobe Flash movies ،GIF images ،AVI videos گوناگون  با فرمت هاخروج- 

  صفحه مختلفن از چندبانپشت- 

  کنندهد هر بازداستفاده از فونت درست برا- 

  خاصWeb Pageباز کردن - 

  مختلف از زبان هابانپشت- 

 )Preloader( لودر شامکان پ- 



 

  بنرنه رنگ زمريي تغييتوانا- 

  رنگ عکس هاريي تغييتوانا- 

 با ز بنر با فونت ها و افکت ها قرار دادن نوشته بر روتقابل- 

 )BMP, JPEG, GIF, PNG ( شخص قرار دادن عکس هاتقابل- 

 )MP3( بنر  بر رو صوت هال قرار دادن فاتقابل- 

 استفاده آسان و کاربرپسند- 

 
تصوير از محيط برنامه 



 

: ابعاد استاندارد بنرها تبليغاتي به صورت زير است 

  پيکسل 120×120 -

  پيکسل 468×60 -

  پيکسل 250×250 -

  پيکسل 120 × 240 -

البته بسته به وب سايتي که قصد داريد بنر تبليغاتي را در آن قرار دهيد ، ابعاد نيز قابل شخصي ساز و تغيير 

 پيکسل که در برخي از مجله ها آنالين مورد استفاده قرار x 728 90مانند بنرها تبليغاتي با ابعاد . است 

.  مي گيرند 

 

در غير .  عالوه بر جلب توجه ، بنر که قصد طراحي آن را داريد ، مي بايست زننده نباشد :رنگ بند مناسب  

اينصورت عالوه بر اين که مخاطب را جذب نخواهد کرد ،باعث آزار او و طبيعتاً فرار او از تبليغات شما خواهد شد 

طور که در بحث روانشناسي رنگ ها آورده  (در اين جاست که شما با به کارگير يک رنگ بند مناسب ! 

 .مي توانيد از فرار مخاطب جلوگير کنيد  )شد 

با توجه به موارد گفته شده اگر زماني را برا طراحي بنرها تبليغاتي مناسب در اختيار نداريد و يا   نمي 

.  توانيد بنر را متناسب با نيازها تبليغاتي خود طراحي کنيد ، مي توانيد به مشاورين گرافيست مراجعه کنيد

اشخاص ، تيم ها و وب سايت هايي هستند که خدمات طراحي بنرها تبليغاتي را به کساني مانند شما ارائه 

. مي دهند 



 

همانطور که قبالً ! حاال که همه چيز رو به راه شده است به سراغ اجرا برنامه فروش مي رويم ! بسيار خوب 

اما از آن جا که قصد دارم تا در مورد بخش . گفتيم برنامه  فروش را مي بايست در ابتدا کار مي نوشتيم 

. ها مختلف آن به صورت مفصل با هم صحبت کنيم ، آن را برا اين قسمت از کتاب نگه داشتم



 

برنامه  فروش   

 

يعني در . برنامه  فروش شامل تمامي کارهايي است که برا معرفي و فروش يک محصول انجام مي دهيم 

. واقع هر چيز که تا اين جا در اين کتاب خوانديد هم جزو برنامه  فروش است

. از آن جايي که برنامه فروش بخشها مختلفي را در بر ميگيرد ، سعي کردم تا به تمامي زوايا آن بپردازم 

. البته اميدوارم که به هدفم رسيده باشم 

در اين مرحله بيشتر راجع به کارهايي صحبت خواهيم کرد که با استفاده از آن ها بتوانيم فروش بيشتر 

هم اکنون کاربران مي . چون عمالً با کارهايي که تا االن انجام داده ايم فروش را آغاز کرده ايم . داشته باشيم 

توانند وارد فروشگاه آنالين شما بشوند ، محصوالت و يا خدماتتان را ببينند ، اطالعاتي را که الزم دارند  به 

در . دست بياورند ، محصول يا خدمات مورد نظرشان را بخرند ، مبلغ آن را بپردازند و به راحتي دريافتش کنند 

.  واقع شما تا اين جا کار مکانيزم فروش را چيده ايد 

از اين جا به بعد بايد کار کنيم تا فروشگاهي که در يک کوچه  بن بست افتتاح کرده ايم تبديل به يک 

يک لحظه تصور کنيد که اگر در دنيا واقعي !  ساعته در نزديکي هر خانه شود 24فروشگاه با شعبه ا 

.  بخواهيم يک فروشگاه با ثبات فراوان و سطح دسترسي بسيار زياد افتتاح نماييم 

چقدر بايد هزينه کنيم ؟ حاال اين هزينه را با هزينه  راه انداز همين فروشگاه آنالين که مي خواهيم 

خودتان منظورم را متوجه ! باشد ، مقايسه کنيد  )! شايد هر خانه يک شعبه  (شعباتش در نزديکي هر خانه 

لذت راه انداز يک فعاليت اقتصاد گسترده با هزينه  پايين را حس مي کنيد ؟ . شديد 

از اين مرحله به بعد در مورد داشتن ميزان فروش باال و همين طور راه ها تبليغات و ارتباط با مشتر ! خوب 

. و حفظ ايشان صحبت خواهيم کرد 



 

: موارد که در اين زمينه به آن ها خواهيم پرداخت 

) SEO(بهينه ساز سايت برا موتورها جست و جو  -

 همکار در فروش  -

 تبليغات هدفمند  -

 ايميل مارکتينگ  -

 مديريت ارتباط با مشتر  -

 فروش از راه ها ديگر  -



 

): SEO(بهينه ساز سايت برا موتورها جست و جو  

 درصد کاربران برا رسيدن به چيز که در اينترنت به دنبال آن هستند، از موتورها جست و 80بيش از 

اين يعني اينکه با به دست آوردن جايگاه خوب در موتورها جست و جو، مي توانيد . جو استفاده مي کنند

. مخاطبان زياد را به صورت تضمين شده به وب سايتتان هدايت کنيد

 يعني بهينه ساز برا موتورها جست و Search Engine Optimizationمخفف عبارت  )SEO(سئو 

در واقع سئو تمام کارهايي است که شما انجام مي دهيد تا در نتايج جست و جو در صفحات اول و به . جواست

اما چه کارهايي الزم است تا به اين نتيجه خوب برسيم؟ . طبع در نتايج اول باشيد

مطالب اين بخش را برا بيان ساده تر و تخصصي تر، دوست خوبم علي نورهاني مدير وب سايت مدير سايت 

علي نورهاني در آمارها ارائه شده توسط وب سايت بين المللي تاپ سئوز . دات کام، آماده کرده است

)topseos.com( يکي از حرفه ا ترين سئوکارها حال حاضر کشور است .

 نکته کلطفاً : د پرس بخش موتور جستجو گوگل، گزارشگر از وران از مدک از مصاحبه ها با کدر 

 د؟ بگوئتشان سا سازنه بهنه ما در زمنندگان بمهم برا

 که کلمات د و مطمئن شودس بنوتتان سا را برادهمواره مطالب خوب و مف: "  در پاسخ گفتندشانا

 کاگو نام شا آد دارکاگو در شمثال اگر شما دندانپزشک. د قرار داده اتتان و متن ساتر خود را در تدکل

 که  صورت کاربرانندر ا. د کاربران باشد قرار داده ا که به صورت خوانا برات، و متن ساتررا در ت

 ." سادگنبه هم.  کنند مدا کنند مطلب شما را پ را جستجو مکاگو در شدندانپزشک

  افتد؟ م کار را انجام دهند چه اتفاقناگر همه ا: د پرسگزارشگر

 کاربران  شما برات ما مهم هست که اطالعات سابرا.  شود مجاد جا رقابت انخوب پس در ا: " جواب

 ت باشد آن را در سار پذل تحلا باشند و  کاربران از مطلب شما راض وب معموال وقتادر دن.  باشددمف



 

 ن که ام شو پس ما متوجه مد دهن شما را به عنوان منبع قرار منکو ل.  کنندخودشان منعکس م

 ."م ده قرار م بهتر را در رتبه هات سان آن ا هانک دارد و بر اساس ل مطالب خوبتسا

 

 : نکته شد2 توان متوجه  مصاحبه من ااز

 ت و متن ساتر در تدمطلب خوب و قرار دادن کلمات کل -

  به مطلبنکل -

 

هر چه .  جستجو هستند موتور ها فاکتور ها براين از مهم ترک ها نک در سئو، لگفته شد همانطور که 

 شما خواهند ت به ساشتر جستجو اعتبار ب موتور هاد کنافت مقاله خود درا به صفحه شتر بنکل

 افت را دراد ز هانک که لن ابرا. رفت گد جستجو قرار خواه در موتور ها بهترداد و در رتبه ها

 . روز وجود دارد2 دکن

 . به صورت خودکار هانک لجادروش ا: اول

 . ها به صورت دستنک لجادا: دوم

  شما مطالب خوبعن.  به صورت خودکار استعن در سئو، روش اول ت به سانک لجاد نوع انبهتر

  هات که ساد باشييهمواره به دنبال روش ها.  بدهندنک به شما لگر د ها و وبالگ هات و سادسبنو

 . بدهندنک شما لت باشند خودشان به سال ماگرد

 . مواقع روش دوم در برنامه سئو شما موثر هستند در برخاما

 :د استفاده کنر ز از روش هاد توان م به صورت دستنک لجاد ابرا

 

 . در آنتتان سانک هر روز آن و درج لساخت وبالگ و بروز رسان- 



 

 . در امضانکثبت نام در انجمن ها و قرار دادن ل- 

 . هات در آن سانک لجاد مختلف و ا هات در سال پروفاجادا- 

وب سايت ها مرجع که لينک سايت ها مختلف را طبق دسته بند ها ( . هارکتور در داتثبت سا- 

 )خاص، در خود جا مي دهند

  هات سارارسال مقاله به سا- 

  ارسال خبر- 

 

 کار را انجام ن تان ابان رقراز. د آن بردار قدم براک و د کنر برنامه سئو خودتان برنامه ز روز براهر

 . دهندنم

 



 

: همکار در فروش  

 

برد باعث افزايش فروش محصوالت يا خدمات مي – همکار در فروش روشي است که با ايجاد يک ارتباط برد 

. شود 

در اين روش شما هزينه ا بابت تبليغات محصوالتتان پرداخت نمي کنيد و فقط درصد از سود فروش 

. محصول را پس از انجام فروش و پرداخت توسط مشتر ، به همکارانتان مي پردازيد 

اين نوع همکار يکي از پر طرفدارترين اهرم هايي است که در فروش و بازاريابي اينترنتي مورد استفاده قرار 

. ميگيرد 

. برد روش همکار در فروش باعث محبوبيت بسيار زياد آن شده است – هزينه  بسيار پايين و ارتباط برد 

با استفاده از اين روش ، شما هميشه همکاراني داريد که برا پيشرفت فروش و سود خودشان و شما تالش 

. خواهند کرد 

يعني بايد از فروشگاه . برا استفاده از اين روش مي بايست امکانات فني و نرم افزار آن را داشته باشيد 

. سازهايي استفاده نماييد که قابليت اجرا اين برنامه را داشته باشند 

صفحه ا را همراه با . برا جذب همکار ، قسمتي را در وب سايت فروشگاه خود ، به اين کار اختصاص دهيد 

يادتان هست که چگونه بايد آگهي جذاب . توضيح ساده و روان نحوه  همکار و مزايا آن ايجاد کنيد

بنويسيد؟ 

دقت کنيد که در اين روش مخاطبان اصلي شما برا همکار ، صاحبان وب سايت ها ، وبالگ ها و خبرنامه 

. پس سعي کنيد متني را برا جذب اين افراد آماده کنيد .  اينترنتي هستند  )گروه ها  (ها 



 

توجه داشته باشيد که اکثر . با متن خود مخاطبان اصلي را به صفحه  ثبت نام برا همکار هدايت کنيد 

پس بايد . استفاده مي کنند )بنرها تبليغاتي  (همکارانتان برا فروش محصوالت شما از تبليغات گرافيکي 

. بنرها تبليغاتي مناسب و جذاب را در اندازه ها استاندارد ، در دسترس آن ها قرار دهيد 

سرويس ها پستي اغلب روش همکار در فروش را به عنوان يکي از ويژگي ها و خدماتشان در اختيار 

از . هيچوقت فرصت هايي مثل اين را از دست ندهيد . فروشگاه ها طرف قرار دادشان قرار مي دهند 

! مخصوصاً در اين روش که هزينه  اوليه ا نداريد . کوچکترين راه ها برا فروش استفاده کنيد 

مديران وب سايت ها وبالگ ها و . خوب االن زمان آن است که مخاطبان اصلي را برا همکار دعوت کنيد 

. خبرنامه ها اينترنتي 

اما چگونه ؟  . در ابتدا بايد به اين افراد دسترسي داشته باشيد

: به چند نمونه از آن ها اشاره مي کنم ! راه ها مختلفي وجود دارد 

  

 مخاطبانتان بيشتر چه وب سايت هايي را مي بينند ؟ ابزارها مربوط به : تبليغات در وب سايت ها هدف 

، سرويس ها وبالگ )مديران سايت ها(مديريت وب سايت، انجمن ها گفت و گو مخصوص وب مسترها 

. . .  . دهي، وب سايت ها ارائه دهنده  خدمات وب و 

به چه سايت هايي بيشتر سر مي زديد  )و يا اگر جزو آن ها هستيد  (راستي اگر شما به جا مخاطبانتان بوديد 

؟ 

. وب سايت ها ارائه  خدمات گرافيکي مانند سايت ها دانلود گرافيک را نيز از دست ندهيد 

 



 

 خبر نامه ها مخصوص وب مسترها را پيدا کنيد و در آن ها تبليغ کنيد و :ارسال ايميل و دعوت به همکار  

! هزينه  اين کار زياد نخواهد بود . يا يک ايميل تبليغاتي از طريق آن ها ارسال کنيد 

شرکت ها و افراد هستند که ليستي از ايميل ها مديران سايت ها در اختيار دارند ؛ مي توانيد با پرداخت 

. هزينه  مناسبي به آن ها هم سفارش ارسال ايميل تبليغاتي بدهيد 

ضمن اينکه مي توانيد خودتان ليستي از وب سايت هايي که فکر مي کنيد خواهيد توانست با آن ها همکار 

آماده کردن اين ليست شايد يک . داشته باشيد را، همراه با ايميل و ترجيحاً شماره تلفني از مدير آن تهيه کنيد 

. تا سه روز وقت بخواهد ، اما مطمئن باشيد يک کار مفيد و بسيار پر سود است 

به آن ها ايميل بزنيد و يا حتي با آن ها . سعي کنيد با افراد ليستي که آماده کرده ايد ارتباط برقرار کنيد 

از مزايايي که همکار با شما برا آن ها . تماس تلفني برقرار کنيد و دعوت کنيد تا با شما همکار کنند 

. البته هميشه کمي صميميت را وارد ماجرا کنيد . خواهد داشت صحبت کنيد 

! از ارتباط صرفاً خشک و کار دور کنيد 

مطمئن باشيد که اگر پيشنهادتان حرفه ا و جذاب باشد ، مديران وب سايت ها نيز تمايل پيدا مي کنند با 

. شما همکار داشته باشند

چندين دوست و همکار جديد پيدا ! من خودم اين روش را امتحان کردم و نتيجه  آن برايم باورنکردني بود 

هميشه . کردم که عالوه بر اينکه به کسب و کار همديگر کمک مي کنيم، فرصت هايي برا تفريح با هم داريم

. از ليست مخاطبانتان خوب نگهدار کنيد و آن را گسترش دهيد 

 

.  برا اينکه مخاطبان را برا همکار مصمم تر کنيد مي توانيد يک سمينار برگزار کنيد :برگزار سمينار 

اگر توانايي مالي برگزار سمينار را نداريد مي . برگزار سمينار مي تواند به ايجاد اعتماد کمک بزرگي کند 



 

توانيد بسته هايي را برا حمايت مالي يا اسپانسرينگ در نظر بگيريد و آن را در اختيار شرکت ها و کسب و 

مثالً با يک شرکت ارائه دهنده  خدمات اينترنت پر سرعت صحبت کنيد و در ازا . کارها مرتبط قرار دهيد 

پرداخت مبلغي توسط آن ها و يا مثالً پرداخت هزينه  سالن برگزار ، به آن ها خدماتي مانند پخش تراکت و 

آن ها استقبال خواهند . پيشنهاد کنيد ... کاتالوگ ، امکان داشتن يک نمونه  تبليغاتي در بيرون از سالن و 

. کرد 

برگزار سمينار يکي از دفعاتي است که شما        مي . در واقع شما هزينه و کار خاصي انجام نمي دهيد 

در سمينار . ثروت اجتماعي؛  يعني همان ارتباط هايتان. توانيد به سراغ يکي از مهمترين ثروت ها  خود برويد

مي توانيد به وب سايت اشخاص فعال در زمينه  فعاليتتان . مي توانيد از سخنرانان مرتبط دعوت کنيد 

بسيار از اين افراد از پيشنهاد شما استقبال . سربزنيد و از آن ها برا سخنراني در سمينار دعوت کنيد 

! کساني که واقعاً موفق هستند ، عاشق کمک به ديگرانند. خواهند کرد 

.  برنامه  ويژه ا برا معرفي کسب وکار خود و جذب ميهمانان سمينار برا همکار داشته باشيد

تعداد ميهمانانتان را طور انتخاب کنيد که بتوانيد حداقل يک دقيقه زمان برا گفت و ! زياد شلوغش نکنيد 

معموالً پنجاه نفر ميهمان عدد مناسبي برا يک کسب و . گو خصوصي با هر کدام از آن ها اختصاص دهيد 

! پنجاه نفر مخاطب اصلي . کار يک نفره با اين موضوع است 

در ! آن هم با هزينه و درد سر کم تر . راه ديگر هم برا معرفي کسب و کارتان با سمينار وجود دارد 

اين کار را مي توانيد با حمايت مالي و يا معنو . سمينارها مرتبط شرکت داشته باشيد و سخنراني کنيد 

. از يک سمينار انجام دهيد  )...مانند تبليغات و (

تا راجع به انجام کار با کسي که . فراموش نکنيد همه چيز با صحبت کردن و عمل کردن امکان پذير است 

! مي خواهيد و بايد، صحبت نکرده ايد، در مورد آن ساز مخالف نزنيد و آيه  يأس نخوانيد 



 

. تا مي توانيد برا ايجاد همکار ايده بدهيد و آن را اجرايي کنيد 

ساختن ارتباط ها مؤثر به نظر من يکي از لذّت بخش ترين . حتي بيشتر از حد توانتان ارتباط بسازيد 

. کارها دنياست 

. کسب و کارتان را با استفاده از روش ساده و مؤثر همکار در فروش به سرعت گسترش دهيد 

! به همين راحتي 

همکار در فروش؛ روشي ساده است برا فروش بيشتر  

 

سيستم ها همکار در فروش زياد در وب فارسي هستند که مي توانيد محصوالتتان را از طريق آن ها به 

مثالً مي توانيد به جا يک شرکت پستي با چند شرکت سرويس دهنده  خدمات پستي قرار . فروش برسانيد 

: داد ببنديد و از خدمات همکار در فروش آن ها استفاده کنيد 

   iranmc.org ايران مارکت سنتر

 payeganltd.com  پايگان

  frotel.com  فروتل

    markazforoosh.com مرکز فروش مجاز

    ferestande.com   فرستنده

   ersalmarket.ir    ارسال مارکت

 websky.ir   آسمان وب

. با کمي جست و جو در اينترنت مي توانيد گزينه ها خوبي برا همکار پيدا کنيد 

 



 

: تبليغات هدفمند  

! مگر اينکه رايگان باشد ! به نظر من تبليغاتي که کامالً هدفمند نباشد فقط و فقط هدر دادن سرمايه است 

چون تبليغات غير هدفمند اگر رايگان هم باشد ممکن است برا کسب و ! شما هم با من موافقيد ؟ نبايد باشيد 

. کار شما ضرر داشته باشد

.  برا تبليغات هدفمند بايد مشتريان احتمالي خود را بشناسيد

محصوالتتان بيشتر به درد چه کساني مي خورد ؟  

آيا اين افراد عالقه مند خاصي دارند؟  

آيا مخاطبانتان شغل مشخصي دارند؟  

آيا در منطقه يا مناطق خاصي زندگي مي کنند؟  

آيا سن و سال و جنسيت خاصي ، مشتر احتمالي محصول يا خدمات شما هستند؟ 

با پرسيدن پرسش ها اين چنيني از خودتان مي توانيد مشتريانتان را بهتر و بهتر بشناسيد و با استفاده از 

. اين شناخت دقيق ، با هزينه  بسيار پايين آن ها را جذب نماييد 

مثالً اگر يک کاربر در حال خواندن مطلبي راجع به کتاب صد سال تنهايي گارسيا مارکز باشد ، برايش خيلي 

جذاب خواهد بود که تبليغات خريد اينترنتي اين کتاب را در آن صفحه مشاهده کند و وجود اين تبليغ هدفمند 

. باعث باال رفتن احتمال کليک بر رو آن و مسلماً باال رفتن احتمال فروش آن محصول   مي شود

حاال تصور کنيد که در يک وب سايت مشغول خواندن مطلبي در مورد کاهش وزن هستيد و درکنار آن 

احتمال اينکه رو آن . تبليغات مربوط به فروش لباس و يا حتي بدتر از آن يک رستوران را مشاهده کنيد 

تبليغ کليک کنيد چقدر است؟ 



 

جادو تبليغات هدفمند چيز است که امروزه گوگل را بزرگترين شرکت فعال در حوزه  وب تبديل کرده 

نمايش تبليغات هدفمند و مرتبط با جست و جوها کاربران ، هر ساله درآمد چندين ميليارد دالر را . است 

. برا گوگل و سهامدارانش به ارمغان مي آورد

دقيقاً به خاطر ويژگي هدفمند بودن، تبليغات گوگل با استقبال بسيار زياد صاحبان کسب وکار و کاربران 

. مخاطب آگهي ها روبرو شده است

. گوگل در هنگام نمايش يک آگهي تا جايي که مي تواند فيلترها مختلف را بر رو آن اعمال مي کند 

. چيز که کاربر به دنبال آن است . کلمات جست و جو شده نشانگر عاليق کاربر در آن لحظه هستند 

.   خوانده مي شود (I P)منطقه  زندگي کاربر از رو آ پي 

. به اين ترتيب فيلترها ديگر نيز به کار گرفته مي شوند تا مناسب ترين آگهي ها برا نمايش انتخاب شوند 

. همين الگوريتم گوگل را برا سفارش تبليغات در وب سايت ها در نظر بگيريد 

حاال . زماني که مي خواهيد در يک وب سايت تبليغات داشته باشيد، کاربران آن وب سايت را فيلتر کنيد 

تا چه حد همخواني وجود دارد؟  . نتيجه  اين فيلترينگ را در کنار شناختتان از مخاطبان هدف قرار دهيد

. هر چقدر شناختتان از مخاطبان هدفتان دقيق تر باشد ، تبليغاتتان مؤثر تر خواهد بود 

  

مهمترين عامل تبليغات مؤثر و هدفمند شناخت مشتر است 

 



 

:  ايميل مارکتينگ  

با وجود اينکه شايد ذهنيت خيلي از کاربران دنيا مجاز که از سرويس ها ايميل مختلف استفاده مي 

کنند ، نسبت به ايميل ها تبليغاتي زياد مثبت نباشد و شايد هم کامالً منفي باشد ، من ايميل مارکتينگ را 

. يکي از روش ها زود بازده و مؤثر تبليغات اينترنتي است 

اين . استفاده مي کنند  )پست الکترونيک  ( درصد از کاربران اينترنتي از سرويسها ايميل 80نزديک به 

. موضوع در مورد کاربران کشور ما نيز صادق است 

همين گستردگي استفاده از سرويس ها ايميل و محبوبيت اين سرويس ها باعث مي شود تا از ارسال ايميل، 

. به عنوان يکي از راه ها مناسب برا تبليغات در اينترنت نام برده شود 

اما اين روش بايد طبق اصول خاصي مورد استفاده قرار گيرد ، وگرنه نه تنها به پيشرفت فروش کمکي نخواهد 

. کرد ، بلکه به آن ضربه هم خواهد زد 

: در ابتدا بحث ايميل مارکتينگ الزم مي دانم يک واژه  بسيار حساس را با هم ياد بگيريم 

 

 . دردسر و مزاحمت کند ، اسپم نام دارد جاد کاربر و مخاطب ا که براغاتتبل : )SPAM (اسپم

 . کاربران منفورند  ها به شدت از سواسپم

 

! نباشيد  )اسپم کننده(هيچوقت يک اسپمر 

مي خواهم چند راه را به شما نشان دهم که نه تنها يک اسپمر نباشيد ، بلکه بتوانيد بيشترين بهره را از اين 

. روش تبليغاتي فوق العاده ببريد 



 

برا .  رگ حياتي يک کسب و کار آنالين دسترسي دائمي به اطالعات مشتريان است :خبرنامه داشته باشيد  

پايه ا ترين چيز که مي تواند شما را در . دست يابي به اين اطالعات سعي کنيد فرصت را از دست ندهيد 

. راه رسيدن به اين هدف يار دهد داشتن يک خبرنامه است 

کاربران در خبرنامه  سايت هايي که دوست دارند عضو مي شوند تا از جديدترين مطالب ، محصوالت و 

شما هم مي بايست به وسيله  خبرنامه اين موارد را در اختيار کاربرانتان . اتفاقات مربوط به آن با خبر شوند 

. قرار دهيد

هميشه اين را به ياد داشته باشيد که هزينه نگه داشتن و ارتباط با مشتر ها قبلي خيلي کم تر از جذب 

. پس رو راضي نگه داشتن مشتريانتان سرمايه گذار کنيد . مشتر تازه است 

 

! منظور از سرمايه گذار هميشه پول نيست 

 

. وجود خبرنامه در يک وب سايت راهي است که شما مي توانيد با آن مشتريانتان را برا خودتان نگه داريد 

داشتن يک آدرس ايميل و نام مشتر مي . سعي کنيد تا مراحل عضويت خبرنامه تان را هر چه آسان تر کنيد 

.  تواند برا خبرنامه کافي باشد

يعني اگر دوست داشتند، . مي تواند به صورت اختيار شماره همراه مشتريان را نيز از آن ها دريافت کنيد 

اطالعات بيشتر از اين برا خبرنامه فقط بانک اطالعاتي فروشگاهتان را . شماره همراه خود را نيز وارد کنند 

! سنگين مي کند



 

معموالً کاربران فارسي اولين نقطه ا را که . عضويت در خبرنامه را در بهترين نقطه  ديد سايت قرار دهيد 

بهتر است فرم عضويت خبرنامه را در اين . از يک وب سايت مي بينند ، قسمت بااليي سمت چپ سايت است 

. نقطه از سايت قرار دهيد 

مثالً يک کتاب . مي توانيد با در نظر گرفتن امتيازاتي، کاربران را به عضويت در خبرنامه دعوت کنيد 

اگر بخواهم با مثال دقيق تر بگويم مثالً . الکترونيکي بنويسيد و آن را فقط در اختيار اعضا خبرنامه قرار دهيد 

اگر محصوالت مرتبط با سالمت بدن و کنترل وزن مي فروشيد مي توانيد يک کتاب الکترونيک کوتاه در مورد 

. تغذيه مناسب برا کاهش وزن بنويسيد و آن را برا اعضا خبرنامه ارسال نماييد 

اگر . هديه ها عالوه بر جذب افراد کامالً عالقه مند ، مي تواند بر رو افراد نسبتاً عالقه مند هم تأثير بگذارد 

محصوالت نسبتاً عمومي داريد ، برگزار قرعه کشي با هدايا مناسب مي تواند تأثير خيلي خوبي برا جذب 

. کاربران خبرنامه داشته باشد 

در برگزار قرعه . البته برگزار قرعه کشي برا کسب و کارها نسبتاً تخصصي هم راه کار خوبي است 

کشي برا کسب وکارها محصوالت تخصصي مي توان با پرسش سؤاالتي رو اطالعات ورود کاربران 

.  فيلترينگ اعمال کرد 

برا برگزار يک قرعه کشي . به طور مثال يک فروشگاه اينترنتي لوازم جانبي لپ تاپ را در نظر بگيريد 

: آنالين برا اين فروشگاه مي توان فرم زير را در نظر گرفت 



 

 
!  به همين سادگي   !با طرح سؤاالت خيلي ساده مي توانيد به کاربراني که دنبالشان هستيد دسترسي پيدا کنيد

: اين نکات را از زبان دوست خوبم علي نورهاني بيان مي کنم.  برا ارسال خبرنامه بايد به نکاتي توجه کنيد

 .د کن متن نامه خودتان را بررس بخشها تماملم قبل از ارسال ا -

  غلطهانوجود ا. د آن را برطرف کنيي امال و غلطهاد کنراستار قبل از ارسال نامه خودتان را و -

 . اعتبار کند شما را بت شرکت و ساتواند مييامال

 دن و ببد مختلف ارسال کن دهنده هاس خودتان در سرولهام خودتان را به الم نسخه از اک  -

 . به شاخه اسپمک رفته و در کدامنباکس به شاخه الم از آنها اککه در کدام

  قبللم از قالب الم ارسال ابرا. ممکن است. د کن خودتان را بررسلم داخل انکها ل تمام -

 نقبل از ارسال حتماً ا.  شما باشند فعللم در ا قبللم انکها لل دلن و به همداستفاده کرده باش

 .د کنموارد را بررس

 .د کنم زمان ارسال خودتان را تنظ -



 

 تا راز. د را جمعه ارسال نکنلهامهرگز ا.  شنبه ساعت هشت صبح استلهام زمان ارسال ان بهتر -

 که د کنم تنظ ارسال را طوردبا.  کندافت درز را نگر دلهامصبح روز شنبه ممکن است کاربر ا

 .ستش باشد اول للم ا۵ شما جزو لم ارود که به محل کار خود مکاربر در زمان

 ن که اد نکن خودتان کار ارسال در نوشته هاد کنسع. باشد م از عوامل اعتماد سازک لم ا -

 . برودناعتماد کاربر از ب

.  شما ساده تر باشد خوانا تر خواهد بودلمهر چه ا. د کنت را رعا خودتان اصل سادگلهام در ا -

 .د خودتان را واضح به کاربر نشان دهام پد کنسع

 .د مرتب کنت مهم به کم اهم خودتان را بر مبنا ارساللم ا محتوا -

 . د کنق تشولم انک ل بر روک کل کاربران را برا -

 شما لم کار ممکن است انبا انجام ا. د خودتان استفاده نکن ارساللهام جاوا در اهرگز از کدها -

 .به عنوان اسپم شناخته شود

 .  باشدHTML  از کد هاشتر شما ب محتواد کن خودتان سع ارساللهام در ا -

 .د استفاده کن ارسال خودتان در نامه هات ساک از گراف -

. د کنت هداتتان کاربر را به صفحه مورد نظر ساشتر اطالعات ب براد، نکناد حجم نامه خودتان را ز -

 م حجلهام دوست ندارند ال دلن به همکنند چک مل خودشان را با موبالهام از کاربران ابرخ

 . کنندافتدر

 ن را به اworld مثال کلمه برا. دنداز کلمات فاصله نان مدکن استفاده مس اگر از کلمات انگل -

 w o r l d: دسصورت ننو



 

. شوند به عنوان اسپم شناخته مگان مانند را لغاتد خودتان استفاده نکنلم از لغات اسپم در ا -

 .د گوگل بدست آورق لغات را از طرن است لدتوانم

 آنان را لم ااب بازارها و استراتژد آنها عضو شوستدر ل. د کن خودتان را بررسبان همواره رق -

 . شما باشندست عضو لز که ممکن است آنان ندتوجه داشته باش. د قرار دهمورد بررس

 . باشدآن ها ت اولون شما اول ارساللهام خواندن اشه که همد دهشنهاد را به کاربران پيي محتوا -

  در جا اطالعات به آسانن که اد مطمئن شو،دکن ارائه م تجارا گان را در هر صورت، اگر محتوا -

 که دمطمئن شو.  موارد هستندن شما جزو ا تجارات و تجربلهااخبار، تحل. ست در دسترس نگرد

 .کنند مدنبال شما را لهام ااق شما با اشتن شما آنقدر جذاب است که مخاطبمحتوا

 ل تبد که مشکالت خود را حل کنند آنها به افراد وفادارد که شما به کاربران کمک کن در صورت -

 .کنند اخبار شما را دنبال مشهخواهند شد و هم

 خودتان لهام و در اد کند تولر خودتان را به صورت صوت و تصوت سا از محتوا بخشد کن سع -

 کار ارتباط نبا انجام ا. د خودتان قرار دهست لن مخاطبار در اخت و انحصارگان را به صورت رالها فانا

 .دکن خودتان برقرار مست ل با اعضابهتر

 روش ندر ا. د استفاده کنم خودتان از آزمون تقسست گرفتن بهتر از لجه شدن و نتين بهتر برا -

 دکن محتوا را با رنگ و ساختار متفاوت ارسال مکو به هر کدام . دکن مم را به دو گروه تقسست لاعضا

 .د خودتان انتخاب کن نامه ها طرح را بران بهتردتوان کار منو با انجام ا

  آدرس صفحه مورد نظر را در بخش هاد موضوع تمرکز کرده اک  خودتان فقط بر رولم اگر در ا -

 )مانند فروش محصولي خاص( .د تکرار کنلممختلف ا

 



 

 وب سايت ها بسيار هستند که فعاليتشان مرتبط با :با خبرنامه ها مرتبط و مناسب همکار کنيد  

.  آن ها را پيدا کنيد و برنامه ا برا همکار بريزيد . و يا حداقل مناسب همکار با شما هستند . شماست 

مثالً وب سايت ها زياد هستند که در زمينه  کامپيوتر و فناور فعاليت مي کنند و اتفاقاً خبرنامه ها 

مدير يک . خيلي ها آن ها برنامه ا برا کسب درآمد از ارسال خبرنامه ها خود ندارند . خوبي هم دارند 

فروشگاه لوازم جانبي کامپيوتر مي تواند با ارتباط با آن ها و ارائه  يک پيشنهاد مناسب ، با پرداخت هزينه  

. کم در اين خبرنامه ها تبليغات داشته باشد 

اين موضوع در مورد ساير فروشگاه ها اينترنتي هم صادق است و فقط مختص يک فروشگاه مرتبط با فناور 

. نيست 

مي توانيد با نوشتن يک مقاله يا کتاب الکترونيکي و انتشار آن در وب سايت ها مرتبط هم باز خورد خوبي 

. داشته باشيد 

حتماً آن ها را هم . خبرنامه ها عمومي تر هم وجود دارند که کسب و کارها بيشتر را در بر مي گيرند 

برخي از آن ها بسته ها پيشنهاد خاص خود را دارند که مي تواند برا شما مفيد باشد  . بررسي کنيد 

. فعال زياد در وب هستند که شرايط تبليغاتي مخصوص به خود را دارند )ياهو و جي ميل(گروه ها ايميلي 

خيلي از آن ها حاضرند در صورت اختصاص . مي توانيد با برقرار ارتباط با آن ها از خدماتشان استفاده کنيد

. پورسانت مناسب و محصوالت خاص با روش همکار در فروش هم با شما همکار کنند 

در اين بين من سايت . سايت ها زياد هستند که مي توانيد از طريق آن ها اقدام به ارسال خبرنامه کنيد

با استفاده از امکانات اين .   پيشنهاد مي کنمwww.mailchimp.comميل چيمپ را به آدرس اينترنتي 

. سايت مي توانيد به ليست دو هزار نفر کاربران خود شش بار در ماه، به صورت رايگان ايميل ارسال کنيد



 

برا ارسال ها بيشتر از اين تعداد مي بايست هزينه پرداخت کنيد که مطمئن باشيد هزينه تان به جا و قابل 

. بازگشت خواهد بود

. برنامه ريز دقيق و مرتبي برا ايميل مارکتينگ داشته باشيد  

 .از اسپم خوددار کنيد 



 



 

:  مديريت ارتباط با مشتر  

 

 موضوعي گسترده و در موارد پيچيده است ؛ اما من در اين جا CRMبحث مديريت ارتباط با مشتر يا 

سعي مي کنم مطالبي را که نياز است در يک فروشگاه اينترنتي رعايت شود به صورت کوتاه و خالصه در 

 .اختيارتان قرار دهم 

آيا فکر برا تماس مشتر با شما که مدير يک فروشگاه اينترنتي هستيد کرده ايد ؟ 

اين درست است که مشتر شما از يک مکان مجاز و غير فيزيکي خريد مي کند اما اين نکته را در نظر 

بگيريد که برا مشتر اين مهم است که وب سايت شما از يک مکان فيزيکي در دنيا حقيقي مديريت مي 

. شود

فراموش نکنيد، برا اينکه مشتر از شما خريد کند و اين خريد ادامه داشته باشد مي بايست اعتماد او را 

برا جلب اعتماد مشتر اين خيلي مهم است که فکر نکند شما به او فقط به چشم يک خريدار . جلب کنيد

! نگاه مي کنيد و بعد از خريد و پرداخت وجه رهايش خواهيد کرد

در جايي خواندم که مردم در شرايط يکسان تمايل دارند از دوستانشان خريد کنند و اگر شرايط يکسان نباشد 

! ، باز هم تمايل دارند از دوستانشان خريد کنند 

آيا خودمان اين گونه نيستيم؟  ! من واقعاً به اين عبارت اعتقاد دارم 

چند نفر از فروشندگاني را که از آن ها خريد مي کنيد به اسم کوچک مي شناسيد و صدا مي کنيد؟ 

همين مورد باعث مراجعه  پي در پي . سعي کنيد با جلب اعتماد مشتر باعث ايجاد صميميت شويد 

. مشتر به شما خواهد شد 



 

کساني را مي شناسم که مشتر هايشان حتي در مواقعي که مي دانند ممکن است محصولي را نداشته باشند 

زيرا      مي خواهند . به آن ها مراجعه مي کنند و در خواست دارند که محصول مورد نظرشان را فراهم کنند

. فقط از آن ها خريد کنند 

  

اين شما هستيد که با ارتباط با مشتريان به محصوالتتان ارزش مي دهيد 

 

. حاال چند راه ساده را به شما نشان مي دهم که برا ارتباط با مشتريانتان به کار گيريد 

درست است که تلفن .  وجود يک شماره خط تلفن ثابت در سايت بسيار اهميت دارد :تلفن ثابت استفاده کنيد 

همراه مي تواند به معني ارتباط در تمامي ساعات شبانه روز باشد ، اما خط تلفن ثابت نشان دهنده  اين است 

.  که شما مکان ثابتي داريد و اين از ارتباط تمام وقت اهميت باالتر دارد

وجود داشته  ) شب 12 صبح تا 8مثالً ساعت  (حال اگر در کنار اين تلفن ثابت پشتيباني تقريباً شبانه روز 

! فراموش نکنيد ! مردم شماره ها رند را دوست دارند .باشد که ديگر شاهکار مي شود 

 

 بعد از ثبت سفارش با مشتر تماس بگيريد تا هم سفارش را تأييد :بعد از خريد با مشتر تماس بگيريد 

سعي کنيد در . اولين ارتباط هميشه مهمتر از ساير دفعات است.کنيد و هم اولين ارتباط را با او برقرار کنيد 

. اولين تماس اعتماد او را باالتر ببريد

بعد از اينکه سفارش به دست مشتر رسيد با او تماس بگيريد و از او بخواهيد تا اگر نياز به پشتيباني داشت با 

آيا . همچنين مطمئن شويد که او از کيفيت محصولي که دريافت کرده است راضي است. شما تماس بگيرد 

محصول به موقع به دست او رسيده است يا نه ؟ 



 

اين . با اين دست سؤاالت به او نشان مي دهيد که بيشتر از فروش به فکر کمک به او و رفع نيازش هستيد 

! چيز است که باعث ايجاد صميميت و اعتماد مي شود 

زماني که مطمئن هستيد که مشتر از محصول . چند وقت بعد از تماس دوم نوبت به تماس سوم مي رسد 

اگر راضي بود او را به خريد مجدد تشويق کنيد . از او در مورد رضايتش از محصول بپرسيد .استفاده کرده است 

حتي اگر نياز باشد تا محصول را . و اگر ناراضي بود علتش را جويا شويد و سعي کنيد تا آن را برطرف کنيد 

. مجدداً و بدون هزينه برايش ارسال کنيد 

 

کاربران بسيار زياد .  ايميل فعال ترين راه ارتباطي دنيا مجاز است: ارتباط مناسب ايميلي داشته باشيد  

شما هم به عنوان مدير يک فروشگاه . ترجيح مي دهند تا برا ارتباط با يکديگر از ايميل استفاده کنند 

. اينترنتي مي بايست اين امکان را به کاربرانتان بدهيد که از طريق ايميل با شما در ارتباط باشند 

فرمي که اطالعات ساده و مهم مانند نام . بهترين راه وجود يک فرم تماس ساده و کارآمد در وب سايتتان است 

سعي کنيد پاسخ ايميل ها . ، ايميل ، موضوع پيام و متن آن را از مشتر دريافت کند و برا شما ارسال کند 

. مشتر را بالفاصله ارسال کنيد 

!  دير جواب دادن فقط باعث آزار و اضطراب مشتر مي گردد ، نه مهم جلوه دادن شما و کسب و کارتان 

. جواب مشتر را کامالً محترمانه بدهيد حتي اگر لحن ايميل مشتر مورد پسندتان نباشد 

اين را به ياد داشته باشيد که همه قرار نيست به اندازه  شما بدانند پس از غلط ها اماليي ، نگارشي ، 

! برداشت بد نکنيد ... جمالت مبهم و 

. سعي کنيد صميميت را در لحن ايميل ها خود رعايت کنيد 

. از حاشيه بپرهيزيد و فقط پاسخ مشتر را کامل و ساده بدهيد 



 

تا زماني که مطمئن نشديد مشتر پاسخ کامل را دريافت کرده است و متوجه آن شده است ، موضوع را 

. پيگير کنيد 

. اگر سوء تفاهمي پيش آمد آن را برطرف کنيد ، به آن دامن نزنيد 

. پاسختان را در جمالت کوتاه و صريح بيان کنيد 

! پيگير ! پيگير ! پيگير 

او را مانند يک دوست خوب . وقتي مشتر با شما ارتباط برقرار مي کند يعني نيازمند پاسخ و کمک شماست 

! اعتماد و صميميت ايجاد کنيد. راهنمايي کنيد 

. فراموش نکنيد که برا پاسخگويي به مشتريان بهتر است از ايميل مرتبط با وب سايتتان استفاده کنيد 

اگر در ارسال يا .  را استفاده کنيد info@yoursite.comترجيحاً آدرس ها ايميل خود سايت مانند 

: دريافت ايميل از طريق هاست خود مشکل داشتيد ، مي توانيد از آدرسها ايميل به شکل زير استفاده کنيد 

- Yoursite.com@gmail.com 

- Yoursite.com@yahoo.com 

- Yoursite.com@hotmail.com 

- Yoursite.com@mihanmail.com 

 

 صفحه ا از سايت را به توضيح راجع به نحوه  خريد از فروشگاه اختصاص :از راهنما خريد استفاده کنيد  

مطمئن باشيد زمان . سعي کنيد يک راهنما جامع تصوير آماده کنيد و در آن صفحه قرار دهيد . دهيد 

. چنداني نخواهد برد 

راهنما را به گونه ا بنويسيد تا برا کساني که مي خواهند برا اولين بار از اينترنت خريد کنند قابل فهم 

. باشد 



 

 يکي از بخش هايي که به نظر من بدون هزينه  اجرايي و جانبي مي تواند کمک زياد به :پشتيباني آنالين  

. فروش يک فروشگاه اينترنتي داشته باشد ، پشتيباني آنالين است 

سعي کنيد ساعاتي را در روز برا پشتيباني از سايت ، آنالين باشيد ساعات مورد نظر را در يک جا مناسب 

. در سايت ذکر کنيد 

از آن جايي که نرم افزار ياهو . برا ارائه پشتيباني آنالين مي توانيد از نرم افزارها مختلف استفاده کنيد 

مسنجر در بين کاربران ايراني بسيار محبوب و پر استفاده است مي توانيد از اين نرم افزار برا پشتيباني 

مي توانيد با قراردادن يک کد ساده در فروشگاه ، آنالين يا آفالين بودن خود را به کاربران نشان . استفاده کنيد 

. دهيد 

همچنين اگر مي خواهيد پشتيباني آنالين را گسترده تر انجام دهيد مي توانيد از نرم افزارهايي مانند اليوزيال 

(livezilla) به وب سايت (.  استفاده کنيدlivezilla.orgمراجعه کنيد ( 

مشتر را رو . در پشتيباني آنالين شما مي بايست مانند يک فروشنده  حرفه ا فروشگاه فيزيکي عمل کنيد

. او را صميمانه راهنمايي کنيد و اطالعاتي را که نياز دارد در اختيارش بگذاريد . در رو خود در نظر بگيريد 

 

مطمئن شويد او همان چيز را که .  مشتر را پس از خريد رها نکنيد :خدمات پس از فروش داشته باشيد 

. نياز داشته است از شما دريافت کرده است 

چنان چه مشتر ظرف مدت  )البته نه هر محصولي  (.برا محصوالتتان گارانتي بازگشت وجه در نظر بگيريد 

مثالً يک هفته از کيفيت محصول دريافتي ، رضايت نداشت بتواند آن را بازگردانده و مبلغ پرداختي خود را 

اين مورد باعث مي شود که خود شما نيز در کيفيت محصوالتي که در فروشگاه قرار مي دهيد . دريافت کند 



 

همانطور که گفتم مديريت ارتباط با مشتر بحث گسترده ا است که من به . دقت بيشتر به خرج دهيد 

. گفتن مباحثي کوتاه از آن بسنده مي کنم 



 

:  فروش از راه ها ديگر  

 

، (amazon.com) و آمازون (ebay.com)چند سالي مي شود که فروش از طريق سايت هايي مثل ا بي 

. خود به يک کسب وکار در اکثر نقاط جهان تبديل شده است

حتي گوگل نيز اخيراً وارد اين بازار شده است و به کاربران و شرکت ها اين امکان را مي دهد که محصوالتشان 

. را به صورت ويژه از طريق اين موتور جست و جو به فروش برسانند 

نمونه هايي از اين وب سايت ها نيز در وب فارسي و برا استفاده  فروشندگان و کاربران ايراني وجود دارد 

: که شما مي توانيد با استفاده از آن ها به فروش محصوالتتان بپردازيد 

 

 esam .com ايسام  

 



 

ايسام دات آ آر، يک وب سايت با سرمايه گذار تبليغاتي تقريباً منحصر به فرد يکي از راه ها معرفي 
. محصول و فروش اينترنتي برا فروشندگان است 

 

  sheypoor.comشيپور  

 
اين دو مورد دليل خوبي برا محبوبيت اين وب . شيپور دات کام يک کسب و کار فانتز و ايده پرداز است 

. مي توانيد از پتانسيل ها اين وب سايت نيز برا فروش بيشتر استفاده کنيد . سايت مي باشد 



 

. در اين کتاب سعي کردم تا همراه با هم مراحل راه انداز و مديريت يک فروشگاه اينترنتي را مرور کنيم
. همچنين راه هايي را که مي دانستم برا فروش بيشتر مؤثر مي باشند را برايتان شرح دادم

اگر واقعاً عاشق اين دنيا باشيد مي . البته دنيا فروش و بازاريابي گسترده تر از کلمات يک يا چند کتاب است

. توانيد خيلي خوب از فرصت ها شناور در آن استفاده کنيد 

دنيا فناور ، دنيا فرصت ها و . فراموش نکنيد که دوره ا که در آن زندگي مي کنيم عصر فناور است 
.  بايد همراه با تکنولوژ ، فرصت ها را دريابيم و سطح زندگي خود را بهبود ببخشيم . سرعت است 

. به اميد روزها پر از سالمتي پرکار ، پر اميد و پر از موفقيت و ثروت برا شما 
 
 

       موفق باشيد  
       توحيد قهرماني  

 1392       بهار 



 

) frotel.comبه نقل از ( نماد اعتماد ملي چيست و چگونه بايد آنرا دريافت كرد ؟: 1ضميمه  

وزرات صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهي فروش اينترنتي به عنوان شخص ثالث اقدام به بررسي و 

اعطا نماد اعتماد ملي به سايتها تجار حائز شرايط نموده است كه در صورت اجرا مناسب آن مي تواند 

 .گام مناسبي در جهت ساماندهي و جلب خريداران به خريد اينترنتي نمايد

 نماد اعتماد ملي سايت فروشگاهي http://enamad.irفروشندگان گرامي قبل از ثبت نام، بايستي از سايت 

 .خود را دريافت نمايند و مستندات مربوط به آنرا نيز به همراه ساير مدارك الزم به فروتل اعالم نمايند

يكي از عوامل مهم توسعه تجارت الكترونيكي، ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان كاربران خدمات الكترونيكي مي 

با توجه به بررسي ها انجام گرفته ، مهمترين عوامل مراجعه و اعتماد خريداران به فروشگاه ها مجاز .باشد

 :به شرح ذيل مي باشند 

 .شناسايي مالك فروشگاه و امكان مراجعه در صورت بروز اشكال- 1

 .كامل و صحيح بودن اطالعات كاال يا خدمات ارائه شده- 2

 .گارانتي محصوالت و ارائه خدمات پس از فروش- 3

 .واضح بودن روند برگرداندن كاال و بازپس گير پول- 4

 .محفوظ ماندن اطالعات شخصي و مالي خريداران- 5

 .تاييد امنيت سايت توسط يك موسسه و مركز ملي اعتماد- 6

 

طبق مطالعات انجام شده تائيد فروشگاه مجاز توسط يك موسسه و مركز ثالث ، بيشترين تاثير در مراجعه و 

در اين حالت خريدار از محفوظ ماندن اطالعات خود احساس . اعتماد خريداران به فروشگاه مجاز را دارد 

امنيت بيشتر دارد و اگر از اطالعات شخصي و سوء استفاده شو د ، مي تواند برا شكايت از فروشگاه 

 .مجاز متخلف به مراجع قانوني مراجعه نمايد



 

در ايران مركز توسعه تجارت الكترونيكي مسئوليت ايجاد زير ساخت ها امنيت و اعطا نماد اعتماد 

 .الكترونيكي به فروشگاه ها مجاز را برعهده دارد

اعطا نماد اعتماد الكترونيكي برا وب سايت ها تجار با هدف قانونمند كردن و چارچوب دهي به فعاليت 

نماد اعتماد الكترونيكي به شكل يك عالمت در باال سايت هايي . فروشگاه ها مجاز در حال انجام مي باشد

ساماندهي سايت ها تجار در كشور . كه از نظر قانوني فعاليت آنان مورد تائيد است به نمايش در مي آيد

به نحو كه مردم در هنگام .  خواهد بودB2Cموثرترين گام برا ايجاد فضا تجارت الكترونيكي به خصوص 

خريد از طريق اينترنت با اطمينان از اين كه سايت ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند كرد و حقوق 

 .مصرف كنندگان را به رسميت مي شناسند،  اقدام به خريد مي كنند

به " نماد اعتماد الكترونيكي"خريداران مي بايد با جستجو در فهرست وب سايت ها مورد تاييد، از صحت 

 .نمايش درآمده در وب سايت ها اطمينان حاصل کنند

 

برا كسب اطالعات بيشتر و اخذ نماد اعتماد ملي برا سايت تجار خود مي توانيد از طريق سايت زير اقدام 

. نماييد



 

کدام سرويس خريد پستي را انتخاب کنيم؟ : 2ضميمه  

. سرويس ها خريد پستي، درصد خيلي بزرگي از ثبت سفارشات در وب فارسي را به خود اختصاص داده اند

که هر روز هم (به هر ترتيب انتخاب يک سرويس دهنده خوب از بين بيست و چند سرويس پستي فعال کنوني 

يکي از مهمترين کارهايي است که مي بايست در راه انداز کسب و کار آنالين  )بر تعدادشان افزوده مي شود

. خود مورد توجه قرار دهيد

از آن جا که سعي کرده ام در اين کتاب تجربيات مثبت و منفي خود را برا راحت تر شدن انتخاب هايتان 

. برايتان شرح دهم، در اين بخش نيز همين کار را خواهم کرد

از ميان سرويس ها خريد پستي به شخصه بيشتر از هر سرويس ديگر با سيستم فروتل کار کرده ام و    

مي توانم بگويم، فعاليت ها و امکانات اين سيستم باعث رضايت من و اکثر فروشندگاني است که با اين سرويس 

. پستي همکار داشته اند

پشتيباني خوب، پنل کاربر مناسب با امکانات قابل قبول، وجود مديران فعال، خوش ايده و با تجربه در حوزه 

فروش اينترنتي، توجه ويژه به فروشندگان، پيگير سفارشات، استقبال از همکار ها خاص و جديد و موارد 

. خوب ديگر همگي از علل ايجاد اين رضايتمند است

فروتل در اولين جشنواره فروشگاه ها اينترنتي که توسط انجمن گفت و گو فروشگاه ها اينترنتي و 

جمعي از فعالين بازاريابي و فروش اينترنتي در ايران برگزار شده بود نيز به عنوان سرويس دهنده برتر معرفي 

. شد

: در اين جا بهتر است در مورد اين سرويس از زبان خودش بشنويم

 .مي باشد» فروشگاه تلفني « فروتل مخفف "



 

آرم فروتل نشاندهنده . تشكيل شده است» خريدار - شبكه فروش فروتل - فروشنده «  ركن اصلي 3فروتل از 

اين سه بخش مي باشد كه سه نفر دستهايشان را بر رو شانه ها همديگر گذاشته اند و حلقه  اتحاد را 

 .تشكيل داده اند

 
فروتل سيستم پيشرفته و جامع تبليغات، بازاريابي و فروش مي باشد، اين شبكه بسيار گسترده در سراسر ايران 

از ده ها هزار بازارياب و سايت اينترنتي و وبالگ و تركيب انواع روشها تبليغات و بازاريابي سنتي و مدرن 

 .كليه كاالها و خدمات مجاز از طريق اين سيستم به صورت گسترده قابل فروش است. تشكيل شده است

 

شبكه فروش فروتل به كمك ده ها هزار همكار فروتل، با تمام امكانات و انواع روشها بازاريابي و تبليغات به 

افزايش فروش فروشنده و خريد آسان، ارزان و راحت برا خريدار با مديريت متمركز فروتل سرويس دهي مي 

" .كند

: آغاز همکار با فروتل به صورت زير خواهد بود

 www.frotel.comدر وب سايت رسمي فروتل به آدرس اينترنتي فرم ثبت نام آنالين فروش پستي را - 

 .تكميل مي نماييد

 .پنل فروش پستي شما يكساعته فعال مي شود- 

محصوالت خود را وارد پنل پستي كرده و ،  وارد پنل پستي خود شده در داخل سايت،از بخش ورود فروشنده- 

 .شودفروش شما آغاز مي 



 

فرآيند تاييد فروشنده توسط شرکت پست و آغاز . معرفي فروشنده به پست توسط فروتل صورت مي گيرد- 

. جمع آور و ارسال روزانه سفارشات، يک تا دو هفته کار زمان خواهد برد

ماه فروشنده مدارك فروشندگي را كه شامل كپي شناسنامه، كپي كارت ملي و فرم  حداكثر ظرف يك- 

تكميل شده قرارداد را به آدرس فروتل ارسال كرده تا قرارداد فروش پستي تنظيم و به آدرس فروشند ارسال 

 .گردد

 .مبالغ دريافتي از مشتر دو مرتبه در هفته با فروشنده تسويه مي گردد- 

بنابراين فروش پستي فروشنده ظرف يكساعت پس از ثبت نام آنالين و آغاز گرديده، جمع آور و توزيع 

 روز پس از ثبت نام آغاز مي گردد و قرارداد فروش پستي نيز پس از ارسال مدارك 14سراسر سفارشات ظرف 

 . مي باشدساده كه روند سريع و روشي بسيار  شودفروشندگي ارسال مي

 

با بررسي وب سايت فروتل مي توانيد مزيت ها متعدد نسبت به ساير سرويس ها پيدا کنيد که در اين جا 

: بر خي از آن ها را به نقل از خود فروتل بازگو مي کنم

هدف اصلي فروتل افزايش فروش فروشندگان مي باشد و درآمد فروتل نيز از افزايش فروش فروشندگان ايجاد "

 :مي گردد به همين دليل اكثر سرويسها فروتل رايگان مي باشد، برخي از اين امكانات به شرح زير است

 سريع ترين نوع تسويه حساب كه دو مرتبه در هفته مي باشد- 

وضعيت سفارش در فروتل به لحظه مي باشد كه باعث تسويه حساب سريع مي گردد و وجه كاال بيش از دو - 

 .روز در حساب فروتل باقي نخواهند ماند

سايت فروشگاهي رايگان با دامنه اختصاصي فروشنده، متصل به پنل پستي كه به محض ورود محصوالت در - 

 .پنل پستي در اين سايت وارد مي شود



 

رايگان كه بر رو فروشگاه ساز رايگان نصب مي  )سيستم تبليغاتي(سيستم مشاركت در فروش اختصاصي - 

باشد و وب سرويس آن هم در اختيار فروشنده قرار مي گيرد تا هر فروشگاه ساز را تبديل به سايت مشاركت 

در فروتل نمايند و بازارياب اختصاصي جذب كرده كه بر اساس پورسانت كار مي كنند كه مطمئن ترين روش 

هزار تومان فقط بابت اين امكان دريافت 400تبليغات و فروش اينترنتي است و در سيستمها ديگر بيش از 

 .مي شود كه در فروتل به صورت رايگان و با هدف كمك به افزايش فروش ارائه گرديده است 

 تاييد تلفني سفارشات برا اطمينان از صحت سفارش و جلوگير از برگشت سفارش- 

 امكان دريافت وجه از مشتر به دو شكل پرداخت پس از تحويل و پرداخت آنالين- 

 هزار بازارياب داشته، در صورتيكه در زمان ورود محصول به 15سيستم تبليغاتي گسترده فروتل كه بيش از - 

پنل پستي خود پورسانت تعيين نماييد به صورت خودكار در اين سيستم تبليغاتي بسيار گسترده وارد مي شود 

 .و در معرض ديد هزاران بازديدكننده قرار مي گيرد

به همراه گزارش ها ... پنل پستي با امكانات متنوع در بخشها محصوالت، سفارشات، مالي، آموزشي و - 

 ...دقيق و به لحظه از وضعيت سفارشات، واريز ها و 

در سريعترين زمان ممكن به ... ها پشتيباني در بخشها مختلف فني، بازاريابي، محصوالت، مالي و  تيم- 

 .سواالت مطرح شده رسيدگي مي نمايند

 .ماهانه امكانات فروتل در حال افزايش مي باشد كه به در اختيار تمامي فروشندگان قرار مي گيرد- 

در فروتل فروشنده با كمترين هزينه بيشترين فروش را داشته و در سريع زمان ممكن مبلغ كاال فروخته - 

 .شده را دريافت مي نمايد



 

سفارشات برگشتي است  )پرداخت وجه پس از تحويل( CODيكي از مزايا مهم فروتل عدم دريافت هزينه 

 درصد در هزينه ها سفارشات برگشتي صرفه جويي مي شود كه فقط در فروتل اين امكان 40كه بيش از 

 .وجود دارد و مزيت بسيار مهمي است و هزينه ها فروشنده در اين سيستم را كاهش چشمگير مي دهد

 

 ، در مجموع سادگي فروش پستي در فروتل، هزينه ها پايين در شروع كار و مراحل كار، پشتيباني قو

فروش از دو روش همكار در فروش فروتل و توانمند كردن فروشنده در افزايش فروش و تسويه حساب سريع 

" .محيطي امن و پرسود را برا فروشنده فراهم مي نمايد

مطالب باال صرفا شامل تجربيات من در همکار با سرويس ها خريد پستي بود و شما هميشه در انتخاب 

شايد تا زماني که اين کتاب را مطالعه مي کنيد سيستم ها قو تر در . سرويس مورد نظر خود آزاد هستيد

پيشنهاد من اين است که هميشه برا انتخاب بهترين ها تحقيق . وب فارسي فعاليت خود را آغاز کرده باشند

                                            تصوير از محيط پنل فروشندگان فروتل                                        .کنيد

 

 

 

 


